










YAZAR VE ESERLER‹ HAKKINDA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›-
l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamam-
lad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü.
1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok es-
er haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, id-
dialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k
ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam
45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki pey-
gamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya

isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resu-
lullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n

içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sö-
zü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Ya-
zar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini ken-

dine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel id-
dialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak sus-

turacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hik-
met ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü

söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n

tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar›
Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani ko-

nular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc›
sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygula-
malar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-
tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya,

Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Bre-
zilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan

Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünya-
n›n daha pek çok ülkesinde be¤eniy-



le okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça,
Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince,
Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi
(Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda
genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etmesi-
ne, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her
kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n far-
k›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemez-
lik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, ar-
t›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savu-
nabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacak-
lard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya kül-
liyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Yaza-
r›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile ol-
maya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç
hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan,
hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu-
¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla meydana
getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤›
genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man›
kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin el-
de edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek ama-
c›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve sami-
miyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin
temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren
ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p ya-
flayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i
zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili
bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle, 21. yüz-
y›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve
mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r



OKUYUCUYA
� Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel

bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin
temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden

Darwinizm, 150 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düfl-
mesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önü-

ne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›-
labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabi-

lir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

� Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani
konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yafla-
maya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya
soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r.

� Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle herkes ta-
raf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir so-
lukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r ser-
gileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤u-
nu inkar edememektedirler.

� Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir soh-
bet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitap-
lar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›-
s›ndan yararl› olacakt›r.

� Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na katk›-
da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son
derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insan-
lar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

� Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r.
Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›-
n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi
konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

� Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal› izah-
lara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümit-
siz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.

Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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T ap›nak  fiövalyeleri kimlerdir ve gerçekten bu örgüt günümüzde

faal bir güç oda¤› m›d›r? Bu kitapta bu gibi sorulara ›fl›k tutaca¤›z.

Tap›nakç›lar, daha önce Yeni Masonik Düzen (1995) ve Global Ma-

sonluk (2002) gibi eserlerimizde de k›smen inceledi¤imiz gibi, kö-

keni Haçl› Seferleri'ne dayanan bir örgüttür. H›ristiyanl›k u¤runa savaflmaya and iç-

mifl bir Haçl› tarikat› olarak kurulmufl, ancak zamanla hem sapk›n bir ö¤retiye kap›l-

d›¤› hem de maddi ç›kara dayal› kapitalist bir düzen kurdu¤u için Kilise ile ters düfl-

müfltür. 

Tap›nakç›lar hakk›ndaki söylentiler sonucunda tarikat, Fransa Kral› ve Papa'n›n

ortak karar›yla da¤›t›lm›fl ve flövalyeler tutuklanm›flt›r. Y›llar süren sorgulamalar so-

nucunda tarikat›n gerçekten sapk›n bir ö¤retiye inand›¤›, bugün satanizm gibi ak›m-

larda gördü¤ümüze benzer kara büyü ayinleri yapt›¤› ortaya ç›km›fl ve örgüt tama-

men yasaklanm›flt›r. Baz› tarihçiler, Tap›nakç›lar›n yarg›lanmas› ve da¤›t›lmas›n›n Or-

taça¤'›n en önemli sosyal olaylar›ndan biri oldu¤unu belirtirler. Çünkü tarikat, yasak-

lanmadan önce gerçekten büyük bir güce ulaflm›flt›r.

Hikayenin as›l ilginç yönü ise, Tap›nak fiövalyeleri tarikat›n›n da¤›t›lmas›ndan

sonra bafllar. Yayg›n kabule göre, tarikat varl›¤›n› yer alt›nda sürdürmüfl, Kilise'ye ve

genel olarak ‹lahi dinlere karfl› fliddetli bir aleyhtarl›k gelifltirerek yaflam›fl ve uzun

vade içinde masonluk olarak bildi¤imiz örgüte dönüflmüfltür. Masonlar›n, din

karfl›t› felsefelerin, devrimlerin veya siyasi hareketlerin içinde hep aktif ol-

malar›, söz konusu Tap›nakç› gelene¤in bir sonucudur. 
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Bunun anlam› fludur: Tap›nak fiövalyeleri bugün de yaflamaktad›rlar. Ancak

"masonluk" ismi alt›nda. Bugün masonlu¤un en üst derecelerine varanlar "Tap›na¤›n

Koruyucusu" gibi flövalye ünvanlar› al›rlar. Amerika'da halen Tap›nak fiövalyeleri

(Knight Templar) ad›yla toplanan localar, masonlukla içiçedir. Masonluk ise, hem Ta-

p›nakç› gelene¤in bafll›ca özelli¤i olan din aleyhtarl›¤›n› sürdürmekte, hem de kimi

zaman illegal mafya yöntemlerini de kullanarak uluslararas› bir ç›kar örgütü olarak

faaliyet göstermektedir. Bu illegal yöntemlerin P2 mason locas› ve Kar›ndeflen Jack

cinayetleri gibi ilginç örneklerini kitab›n ilerleyen bölümlerinde inceleyece¤iz. Daha-

s› Tap›nakç›/mason örgütlenmesinin Türkiye'nin yak›n tarihi üzerindeki baz› etkile-

rini de ele alaca¤›z.

Ve tüm bunlar, bizlere; tarihin ve güncel olaylar›n ak›fl›n›n kimi zaman

göründü¤ünden farkl› oldu¤unu, do¤al olarak geliflti¤i zannedilen sü-

reç ve olaylar›n ard›nda bazen karanl›k amaçlar bulundu¤unu gös-

termektedir. Allah'›n Kuran'da bizlere haber verdi¤i gibi, "kö-

tülü¤ü örgütleyip düzenleyenler" (Nahl Suresi, 45) var-

d›r ve bunlar kimi zaman yan›bafl›m›zdad›rlar.

Tap›nak fiövalyeleri
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Masonlu¤un en üst derecelerine varan "Üstad"lar, ayn› zamanda 
"Tap›nak fiövalyesi" s›fat›n› da kazanm›fl olurlar. Masonik dereceleri
gösteren üstteki flemada, en üst dereceli masonlar›n "Order Knights

Templar" (Tap›nak fiövalyeleri Tarikat›)na karfl›l›k geldikleri 
gösterilmektedir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)





H açl› Seferleri her ne kadar H›ristiyan inanc›n›n bir ürünü

olarak bilinse de, asl›nda temeli bütünüyle maddi ç›karlara da-

yal› olan savafllard›r. Avrupa'n›n büyük bir yoksulluk ve sefalet

içinde yaflad›¤› bir devirde, Do¤u'nun ve özellikle de Ortado-

¤u'daki Müslümanlar›n refah ve zenginli¤i, Avrupal›lar› özellikle de Kilise'yi cezbet-

mifltir. Bu cazibenin, H›ristiyanl›¤›n dini ö¤retileriyle de süslenmesi sonucunda, dini

görünüm alt›nda, fakat gerçekte dünyevi amaçlara yönelik bir "Haçl›" zihniyeti orta-

ya ç›km›flt›r. H›ristiyanlar›n, daha önceki devirlerde temelde bar›flç› bir siyaset izler-

ken, ani bir dönüflle savaflç›l›¤a e¤ilim göstermelerinin as›l nedeni de budur. 

Haçl› Seferleri'nin bafllang›ç noktas›, 1095 y›l›n›n Kas›m ay›nda, Papa II. Ur-

ban'›n baflkanl›¤›nda ve üç yüz din adam›n›n kat›l›m›yla gerçekleflen Clermont Kon-

seyi oldu. Bu konseyde o zamana kadar H›ristiyan dünyas›nda hakim olan bar›flç›

doktrin terk edildi ve Haçl› Seferleri'nin temeli at›ld›. II. Urban, Clermont Konse-

yi'nin sonunda, farkl› toplumsal s›n›flara mensup bir kalabal›k önünde yapt›¤› ko-

nuflma ile bu durumu ilan etti.

Papa II. Urban bu meflhur söylevinde, H›ristiyanlardan kendi aralar›ndaki çekifl-

me ve savafllar› b›rakmalar›n› istedi; zengin, fakir, "asil", "köylü" herkesi tek bir bay-

rak alt›nda birleflmeye ve "Kutsal Topraklar› Müslümanlar›n elinden kurtarmak için"

savaflmaya ça¤›rd›. Ona göre bu, "kutsal bir savafl" olacakt›.

Tarihçilerin iyi bir hatip olarak tan›mlad›¤› II. Urban'›n amac›, H›risti-

yanlar›, Müslüman Türklere ve Araplara karfl› k›flk›rtmakt›; bunda da

baflar›l› oldu. Do¤u'daki H›ristiyanlar›n zor durumda oldu¤unu,

hac›lar›n taciz edildi¤ini ve engellendi¤ini, H›ristiyanlarca

kutsal say›lan yerlere sayg›s›zl›k edildi¤ini iddia etti.1 El-

bette bunlar gerçeklere tamamen ayk›r›yd›. 
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Zira tarihçilerin de ifade ettikleri gibi, o dönem,

Müslümanlar Ehl-i Kitaba büyük bir hoflgörü ve adaletle

davran›yor, her türlü ibadetlerine de izin veriyorlard›. Kutsal

Topraklarda yaflayan tüm az›nl›klar ‹slam ahlak›n›n getirdi¤i bu

huzurlu ortamdan faydalan›yorlard›. Bununla birlikte dönemin günü-

müze k›yasla son derece ilkel haberleflme ve iletiflim koflullar›nda, Avrupa-

l›lar›n bu gerçeklerden haberleri yoktu elbette. (Latince yerine Yunancay› kul-

lanan Bizansl›lar Ortodoks mezhebi hakk›nda bile az fley biliyorlard›; ‹slamiyet ve

Müslümanlara dair bilgileri ise bundan daha da azd›, yalan yanl›fl kulaktan dolma

fleylerden ibaretti.) Bu nedenle, Papa, dinleyicilerin duygular›n› tahrik etmeyi baflar-

d›. Dahas› önemli bir teflvik olarak, söz konusu se-

ferde görev alanlar›n tüm günahlar›n›n ba¤›fllana-

ca¤› vaadinde bulundu. Konuflman›n sonunda bü-

yük bir coflkuya kap›lan dinleyiciler, elbiselerine

dikmeleri için kendilerine da¤›t›lan kumafltan ya-

p›lm›fl haçlar› ald›lar ve "kutsal savafl" ça¤r›s›n› her-

kese duyurmak için harekete geçtiler. 

Tarihin ak›fl›na etki edecek bu ça¤r› "ola¤anüs-

tü" yank› uyand›rd›. K›sa sürede hem profesyonel

savaflç›lar›n hem de on binlerce s›radan insan›n ka-

t›ld›¤› dev bir "Haçl› ordusu" olufltu.

Baz› tarihçiler Do¤u'nun zengin kaynaklar›n› sömürmeyi amaçlayan H›ristiyan

krallar›n Papa'ya böyle bir "kutsal savafl" ça¤r›s› için  bask› yapt›¤›n› ifade ederler.

Kimi tarihçiler ise, Papa II. Urban'›n bu girifliminde, kendisine rakip olan bir di¤er

papa aday›n› gölgede b›rakabilme iste¤inin rol oynad›¤›n› düflünürler.

Papa'n›n ça¤r›s›na heyecanla tabi olan Avrupal› krallar, prensler, aristokratlar

veya di¤er insanlar da asl›nda temelde dünyevi niyetlerle bu savafl ça¤r›s›n›

kabullenmifllerdi. Frans›z fiövalyeleri daha fazla toprak ummufl, ‹talyan

tacirleri Do¤u Avrupa limanlar›nda ticareti büyütmeyi hayal etmifl,

çok say›daki yoksul insan da, sadece gündelik s›k›nt› ve zorluk-

lar›ndan kaçabilmek için bu seferlere kat›lm›flt›.2 Nitekim

bu aç gözlü kitle, yol boyunca pek çok Müslüman› -ve

Tap›nak fiövalyeleri
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hatta Yahudiyi- s›rf "alt›n ve mücevher bulma" haya-

liyle öldürdü. Hatta Haçl›lar, öldürdükleri insanlar›n ka-

r›nlar›n› deflerek, "ölmeden önce yuttuklar›na" inand›klar› al-

t›n ve de¤erli tafllar› araflt›r›yorlard›. Haçl›lar›n maddi h›rs› o ka-

dar büyüktü ki, IV. Haçl› Seferi'nde H›ristiyan Konstantinopolis'i (ya-

ni ‹stanbul'u) dahi ya¤malamaktan çekinmemifller, Ayasofya'daki H›risti-

yan fresklerinin alt›n kaplamalar›n› sökmüfllerdi.

Haçl› Barbarl›¤›
‹flte kendilerine "Haçl›lar" denen bu gü-

ruh, üç büyük grup halinde 1096'n›n yaz ay-

lar›nda yola ç›kt›lar; farkl› rotalar› izleyerek

Konstantinopolis'de biraraya geldiler. Bizans

‹mparatoru I. Alexius'un elinden gelen deste-

¤i verdi¤i bu topluluk, yaklafl›k 4.000 atl› flö-

valye ve 25.000 yaya askerden oluflmaktay-

d›.3 Ordunun kumandanlar›, Toulouse Kontu

Raymond, Taranto Dükü Bohemond, Godf-

rey of Bouillon, Vermandois Kontu Hugh ve

Normandiya Dükü Robert'di. Manevi liderli-

¤i ise, II. Urban'›n yak›n arkadafl› olan Pisko-

pos Adhemar of Le Puy üstlenmiflti.4

Haçl›lar yol boyunca pek çok yeri yak›p-

y›kt›ktan ve pek çok Müslüman› k›l›çtan ge-

çirdikten sonra 1099 y›l›nda Kudüs'e vard›-

lar. Yaklafl›k 5 hafta süren uzun bir kuflat-

man›n ard›ndan flehrin düflmesiyle kente girdiler. Bir tarihçinin ifade-

siyle, "Bulduklar› tüm Araplar› ve Türkleri öldürdüler... Erkek veya ka-

d›n, hepsini katlettiler."5

Kudüs'e giren Haçl›lar karfl›laflt›klar› herkesi akla

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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hayale gelmez iflkencelerle öldürdüler, k›l›çtan geçir-

diler; bulduklar› herfleyi ya¤malad›lar. Camilere s›¤›nan

masum insanlar› çoluk çocuk, genç yafll› demeden katlettiler,

Müslümanlar›n ve Yahudilerin kutsal mabetlerini tahrip ettiler.

fiehrin sinagogunda saklanan Yahudileri, sinagogu atefle vermek sure-

tiyle yakt›lar. Efline az rastlan›r bu barbarl›k, flehirde öldürecek kimse kal-

may›ncaya kadar devam etti.6

Haçl›lardan biri, Raymund of Aguiles, bu vahfleti "övünerek" anlat›yordu:

"Görülmeye de¤er harika sahneler gerçekleflti. Adamlar›m›z›n baz›lar› -ki bunlar en

merhametlileriydi- düflmanlar›n kafalar›n› kesiyorlard›. Di¤erleri onlar› oklarla vu-

rup düflürdüler, baz›lar› ise onlar› canl› canl› atefle atarak daha uzun sürede öldürüp

iflkence yapt›lar. fiehrin sokaklar›, kesilmifl kafalar, eller ve ayaklarla doluydu. Öyle

ki, yolda bunlara tak›l›p düflmeden yürümek zor hale gelmiflti. Ama bütün bunlar,

Süleyman'›n Tap›na¤›nda yap›lanlar›n yan›nda hafif kal›yordu. Orada ne mi oldu?

E¤er size gerçekleri söylersem, buna inanmakta zorlanabilirsiniz. En az›ndan flunu

söyleyeyim ki, Süleyman'›n Tap›na¤›nda akan kanlar›n yüksekli¤i, adamlar›m›z›n

dizlerinin boyunu afl›yordu."7

Araflt›rmac› Desmond Seward ise, The Monks of War (Savafl›n Rahipleri) isimli ki-

tab›nda bu vahfleti flu flekilde tasvir ediyordu: 

"Temmuz 1099'da Kudüs ele geçirildi. Ya¤malaman›n vahflili¤i, Kilise'nin soydan

gelen içgüdüleri H›ristiyanlaflt›rmakta ne kadar az baflar›l› oldu¤unu ortaya koyu-

yordu. Kutsal kentin tüm nüfusu k›l›çtan geçirildi; Yahudiler, Müslümanlar, erkek,

kad›n ve çocuk toplam 70.000 kifli üç gün süren bir soyk›r›mda katledildiler. Baz›

yerlerde askerler ayak bileklerine kadar yükselen kan gölü içinde yürüdüler ve so-

kaklarda gezen atl›lar›n üzerlerine kan s›çrad›."8

Bir tarihi kayna¤a göreyse, Haçl›lar›n vahflice öldürdü¤ü Müslümanlar›n say›s›

yaklafl›k 40.000'dir.9 Her ne kadar öldürülenlerin say›s›na iliflkin rakamlarda

farkl›l›klar olsa da, Haçl›lar›n Kutsal Topraklarda yapt›klar› büyük bir bar-

barl›k örne¤i olarak tarihte yerini alm›flt›r.

Birinci Haçl› Seferi, 1099 y›l›nda Kudüs'ün düflmesi ve yaklafl›k

460 y›ld›r Müslümanlar›n egemenli¤i alt›nda bulunan toprak-

lar›n H›ristiyanlar›n eline geçmesiyle  sonuçland›. Haçl›-

lar, Kudüs'ü kendilerine baflkent yapt›lar ve s›n›rlar›

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir Latin Krall›¤› kurdular.

Bu tarihten sonra Haçl›lar›n Ortado¤u'da tutunabilme mücadelesi bafllad›. Kur-

duklar› devleti ayakta tutabilmek için örgütlenmeleri gerekiyordu. Bu nedenle daha

önce benzeri bulunmayan "askeri tarikatlar" kuruldu. Bu tarikatlar›n üyeleri, Avru-

pa'dan Filistin'e göç edip, burada bir tür manast›r hayat› yafl›yor, bir yandan da Müs-

lümanlara karfl› savaflmak üzere askeri e¤itim görüyorlard›. 

‹flte bu tarikatlardan biri, di¤erlerinden farkl› bir yol tuttu. Ve tarihin ak›fl›na et-

ki edecek bir de¤iflim yaflad›. Bu tarikat, "Tap›nakç›lar" tarikat›yd›.

Tap›nakç›lar›n Kuruluflu
Tap›nakç›lar, Haçl›lar›n Kudüs'ü ele geçirmelerinden ve bir Latin Kral-

l›¤› kurmalar›ndan yaklafl›k 20 y›l sonra tarih sahnesine ç›kt›lar. 1118

y›l›nda kurulan ve herkesçe tan›nan ad› "Tap›nakç›lar" veya "Ta-

p›nak fiövalyeleri" (‹ngilizce'de Templars ya da Knights

Templar) olan bu tarikat›n tam ismi "‹sa'n›n ve Süley-

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Tap›nak fiövalyeleri

Süleyman Tap›na¤›'n› gösteren bir 14. yüzy›l çizimi



man Tap›na¤›'n›n Yoksul fiövalyeleri" idi. ("Pauperes

Commilitones Christi Templique Salomonis") Kurucular›

ise toplam 9 flövalyeden olufluyordu: Hugues de Payens,

Godfrey de St. Omar, Godfrey Rossal, Gundemar, Godfrey Bisol,

Payen de Montdidier, Archibald des St. Aman, Andrew de Montbard

ve Provins Kontu. Ortaça¤ Avrupas›n›n en güçlü, en etkili ve hakk›nda en

çok konuflulan örgütlerinden biri olacak bu tarikat›n kuruluflu Kudüs'te sessiz

sedas›z gerçekleflti. (Bu tarikat hakk›ndaki bilgilerin önemli bölümü, 12. yüzy›lda

yaflayan tarihçi Guillaume de Tyre kanal›yla günümüze ulaflm›flt›r.) 

Yukar›da ad› geçen kurucular dönemin Kudüs Kral› II. Baldwin'in huzuruna ç›k-

t›lar ve Birinci Haçl› Seferi'nin ard›ndan Kudüs'e ak›n eden H›ristiyan hac›lar›n mal-

lar›n› ve canlar›n› koruma ifline talip olduklar›n› belirttiler. Kral Tap›nakç›lar›n ilk

"Büyük Üstad›" olan Hugues de Payens'i yak›ndan tan›yordu. Kendilerine büyük

destek verdi; ayn› zamanda onlara bir zamanlar Süleyman Tap›na¤›'n›n yer ald›¤›

(Mescid-i Aksa'y› da kapsayan) bölgeyi tahsis etti. Büyük ‹slam kumandan› Selahad-

din Eyyubi'nin H›ttin Savafl›'n›n ard›ndan Kudüs'ü geri almas›na kadar geçen 70 y›l

süresince "Tap›nak Tepesi", Tap›nakç›lar›n merkezi oldu. Kendilerine "Süleyman Ta-

p›na¤›" ile ba¤lant›l› bir isim verilmesinin nedeni de iflte buydu. Özellikle buras›n›

kendilerine üs olarak belirlemeleriyse rastgele bir seçim de¤il, bilinçli bir tercihti. Ta-

p›nak, Hz. Süleyman'›n gücünün bir simgesiydi; Tap›nak'tan geriye kalanlar ise bü-

yük gizler bar›nd›r›yordu.

Kurucu flövalyelere göre, biraraya gelmelerinin, di¤er bir deyiflle bu tarikat› kur-

malar›n›n amac›, Kutsal Topraklar›n ve H›ristiyan hac›lar›n güvenli¤ini sa¤lamakt›.

Ancak Tap›nakç›lar›n gerçek amac› çok farkl›yd›.

Tap›nakç›lar›n Amac›
O dönemde Kudüs'te Tap›nakç›lardan baflka askeri tarikatlar da

vard›. Ancak onlar kurulufl amaçlar›na uygun ifllerle ifltigal edi-

yorlard›. Örne¤in Tap›nakç›larla ayn› dönemde kurulan ve

büyük bir teflkilat olan St. John fiövalyeleri ya da di¤er

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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adlar›yla Hospitaler fiövalyeleri örgütü hay›r iflleri yap›yor, Kutsal Topraklardaki

hastalar›n ve fakirlerin yard›m›na kofluyordu. Di¤er taraftan, 9 Tap›nak fiövalyesi-

nin, ilan ettikleri gibi, Hayfa'dan Kudüs'e kadar olan bir bölgeyi kendi bafllar›na ko-

rumalar› fiziksel olarak imkans›zd›. Tap›nakç›lar›n yard›mseverlik de¤il, aksine eko-

nomik ve siyasi ç›karlar peflinde olduklar› aç›kt›. 

Masonlu¤un tan›nm›fl isimlerinden biri olan 33. dereceden Büyük Üstad Albert

Pike (1809-1891), masonlu¤un temel eserlerinden biri kabul edilen Morals and Dogma

(Ahlak ve Dogma) adl› kitab›nda, Tap›nakç›lar›n gerçek amac›n› flöyle aç›klar:

"1118'de, aralar›nda Geoffroi de Saint-Omar ve Hugues de Payens'in bulundu¤u,

Do¤u'daki dokuz Haçl› flövalyesi kendilerini dine adad›lar ve Photius zaman›ndan

beri Roma'n›n dinsel otoritesine gizli ya da aç›k daima düflmanl›k gösteren bir Pis-

koposluk olan Constantinople'nin Patri¤inin önünde ant içtiler. Tampliyeler'in ilan

edilen görevi, kutsal yerleri ziyarete gelen H›ristiyanlar› korumakt›. Gizli amaç-

lar› ise, Ezekiel'in haber verdi¤i modele uygun olarak Süleyman Tap›na¤›n›

yeniden infla etmekti... Tap›nakç›lar, en bafltan beri Roma'n›n (Papal›k)

ve onun krallar›n›n egemenli¤ine karfl›yd›. Amaçlar›, zenginlik ve

güç elde etmek ve gerekirse savaflarak Kabalistik dogmay›

yerlefltirmekti."10

Her ikisi de mason olan ‹ngiliz yazarlar Christop-
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her Knight ve Robert Lomas da, The Hiram Key (Hi-

ram Anahtar›) adl› kitaplar›nda Tap›nakç›lar›n kökeni ve

amaçlar›na yer vermektedirler. Onlar Pike'›n verdi¤i bilgilere

baz› ekler yaparlar. Yazarlar›n tezine göre, Tap›nakç›lar Kudüs'te

bulunduklar› dönemde gerçekten de büyük bir de¤iflim yaflam›fllar,

H›ristiyanl›k inanc› yerine baflka ö¤retiler kabul etmifllerdir. Bunun teme-

linde ise, Kudüs'teki Hz. Süleyman'›n Saray›nda "keflfettikleri bir giz" yatar. Za-

ten Tap›nakç›lar›n Kudüs'teki as›l hedefleri, Hz. Süleyman'›n Saray›n›n harabeleri-

ni araflt›rmak olmufltur. Yazarlar, Tap›nakç›lar›n "Filistin'e giden H›ristiyan hac›lar›

korumak" fleklindeki görüntüsünün sadece bir k›l›f olarak kullan›ld›¤›n›, tarikat›n

as›l hedefinin çok daha farkl› oldu¤unu flöyle aç›klarlar:

"Tap›nakç›lar›n kurucular›n›n herhangi bir zaman hac›lara koruma sa¤lad›klar›na

dair hiçbir kan›t yoktur, ama öte yandan Herod Tap›na¤›'n›n (Süleyman Tap›na-

¤›'n›n yeniden infla edilmifl hali) y›k›nt›lar› alt›nda yo¤un araflt›rma kaz›lar› yapt›k-

lar›na dair son derece ikna edici kan›tlar buluyoruz."11

Bu konuda kan›tlar bulan yegane araflt›rmac›lar The Hiram Key kitab›n›n yazar-

lar› de¤ildir. Frans›z tarihçi Gaetan Delaforge flu benzer yorumu yapmaktad›r:

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Kudüs'ün dini merkezlerini gösteren bir kroki; Kral III. Frederick'in mührü;
Kudüs'e ait bir baflka kroki; Kudüs'teki Haçlı Kralı I. Baldwin'in mührünün
ön ve arka yüzü; Sezariye Baflpiskoposunun mührünün ön ve arka yüzü.
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"(Tap›nakç›lar tarikat›n› kuran) Dokuz flövalyenin gerçek amac›, Yahudili¤in ve Es-

ki M›s›r'›n gizli geleneklerinin özünü içeren kal›nt›lar ve yaz›lar› bulabilmek için

bölgede araflt›rma yapmakt›. Bu özel görevi yerine getirdiklerine hiç kuflku yoktur"12

19. yüzy›l›n sonlar›nda Kudüs'te arkeolojik bir çal›flma yürüten ‹ngiliz Kraliyet

araflt›rmac›s› Charles Wilson da, Tap›nakç›lar›n Kudüs Tap›na¤›'n›n kal›nt›lar›n›

araflt›rmak için oraya gittikleri kan›s›na varm›flt›r. Wilson, Tap›nak'›n temellerinin al-

t›nda baz› araflt›rma ve kaz› izlerine rastlam›fl ve incelemeleri sonucunda bunlar›n

Tap›nakç›lara ait araçlar oldu¤unu belirlemifltir. Söz konusu araçlar halen Tap›nakç›-

lar hakk›nda büyük bir arflive sahip olan ‹skoçyal› Robert Brydon'un kolleksiyonun-

dad›r.13

The Hiram Key kitab›n›n yazarlar›, Tap›nakç›lar›n bu araflt›rmalar›n›n so-

nuçsuz kalmad›¤›n›, bu tarikat›n gerçekten de Kudüs'te, "dünya görüflle-

rini de¤ifltiren" önemli bir fleyler bulduklar›n› yazmaktad›rlar. Pek

çok araflt›rmac› da ayn› kan›dad›r. Tap›nakç›lar›n H›ristiyan bir

dünyada do¤malar›na, H›ristiyan kökenden gelmelerine

ra¤men, H›ristiyanl›ktan tamamen farkl› bir inanca ve

Tap›nak fiövalyeleri
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felsefeye ba¤lanmalar›na neden olan, onlar› sapk›n ayinlere, kara büyü ritüellerine

yönelten bir "kaynak" olmal›d›r. 

‹flte bu kaynak, pek çok tarihçinin ortak görüflüyle, Kabala'd›r. 

Kabala, kelime anlam›yla "sözlü gelenek" demektir. Ansiklopedilerde veya söz-

lüklerde, Yahudi dininin mistik, ezoterik (bat›ni) bir kolu olarak tarif edilir. Bu tan›-

ma göre, Kabala, Tevrat'›n ve di¤er Yahudi dini kaynaklar›n›n gizli manalar›n› arafl-

t›ran bir ö¤retidir. Ancak konuyu biraz daha yak›ndan inceledi¤imizde, karfl›m›-

za daha farkl› gerçekler ç›kmaktad›r. Bu gerçeklerin bizi ulaflt›rd›¤› sonuç ise,

Kabala'n›n, Yahudili¤in temeli olan Tevrat'tan da önce var olan, Tevrat'›n

vahyedilmesinden sonra Yahudili¤in içinde yay›lan, "pagan" yani

putperest kökenli bir ö¤reti oldu¤udur. (Bu konuda detayl› bil-

gi için bkz. Harun Yahya, Yeni Masonik Düzen, ve Global Ma-

sonluk)

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Kabala, binlerce y›ld›r hemen her türlü büyü ri-

tüelinin temel tafllar›ndan birini oluflturmufltur. Yahudi

olmayan pek çok insan da Kabala'n›n gizeminden etkilenmifl,

bu ö¤retiyi kullanarak büyü ile u¤raflm›flt›r. Tap›nakç›lar da bun-

lardand›r; "büyü gücüne sahip olmak" için Kabala üzerinde çal›flmalar

yapm›fllard›r. Dahas› gerek Kudüs'te, gerekse Avrupa'da Kabalac›larla ilifl-

kilerini sürdürmüfllerdir. (‹lerideki bölümlerde detayl› olarak ele al›nacakt›r.)

Bu görüfl, konuyu araflt›ran pek çok araflt›rmac› taraf›ndan paylafl›lmaktad›r.14 

Tarikat›n Geliflimi
Tap›nakç›lar örgütü k›sa bir süre sonra yeni kat›l›mlarla h›zla büyümeye baflla-

d›. 1120'de Foulgues d'Angers, 1125 y›l›nda Champagne Kontu Hugo Tarikat fiöval-

yesi oldular. Tarikat›n gizemli havas› ve mistik ö¤retisi pek çok Avrupal› "asil"in il-

gisini çekmiflti. Bu geliflim, tarikat›n 1128 y›l›ndaki Troyes Konseyi'nde Papal›k tara-

f›ndan resmen tan›nmas›yla daha da h›z kazand›.15

Tap›nakç›lar›n Roma Kilisesi taraf›ndan resmen tan›nmas› Türk masonlar›n›n en

büyük yay›n organ› Mimar Sinan dergisinde flöyle anlat›l›r:

"Bu dinsel onay› gerçeklefltirmek üzere, tarikat›n önderi Büyük Üstad Hugues de

Payens befl flövalyeyle birlikte gider Papa II. Honorius'u ziyaret eder. Kudüs Patri-

¤inin ve Kral II. Baudoin'in mektuplar›n› sunar; Tampliyeler'in görevlerini, hizmet-

lerini ve yararlar›n› anlat›r. 13 Ocak 1128'de Troyes'da konunun müzakeresi için

konsil toplan›r. Konsile çok say›da yüksek din görevlisinin yan›nda özellikle Cite-

aux Baflrahibi Etienne Harding ve Clairvaux Baflrahibi Saint Bernard da kat›l›r. Bü-

yük Üstad, konsillere Tampliye örgütünü yeniden takdim eder. Tatmin olan Troyes

Konsili, ‹sa'n›n Fakir fiövalyeleri ad›yla dinsel flövalyelik tarikat›n›n kurulmas›-

na ve tüzü¤ünün Saint Bernard taraf›ndan haz›rlanmas›na karar verir. Böy-

lece Tampliye tarikat› resmen kurulur."16

Tap›nakç›lar›n gerek örgütlenmesinde gerekse ilerlemesinde

en çok katk›s› olan kifli Saint Bernard'd›. Saint Bernard (1090-

1153) henüz 25 yafl›nda Clairvaux Manast›r›'n›n Baflrahibi

olmufl, Katolik Kilisesi içerisinde yükselmifl, H›risti-

Tap›nak fiövalyeleri
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Kabala, Tevrat'tan önce var olan birtak›m pagan 
ö¤retilerin sonradan Yahudili¤in içine girmesiyle 

do¤mufl mistik bir ö¤retidir. As›rlard›r büyü ile özdefl
hale gelmifl olan Kabala, Tap›nak fiövalyeleri'nin 

sapk›n inanc›n›n oluflmas›nda önemli bir rol oynam›flt›r. 





yan dünyas›n›n sözcüleri aras›nda yerini alm›fl, hat-

ta Fransa Kral› ile Papa'ya sözü geçer duruma gelmiflti.

fiunu da eklemek gerekir ki Saint Bernard, Tap›nakç›lar örgü-

tünün kurucular›ndan Andrew de Montbard'›n kuzeniydi. Tap›-

nak fiövalyeleri'nin nizamnamesini, kendi mensubu oldu¤u Cisterci-

an mezhebinin ilke ve kurallar› do¤rultusunda kaleme ald›. Di¤er bir ifa-

deyle Tap›nakç›lar onun belirledi¤i ilkeleri kendilerine rehber edindiler. An-

cak flunu özellikle belirtmek gerekir ki, bunlar›n bir k›sm› sadece ka¤›t üzerinde

kald›, hayata geçirilmedi. Tap›nakç›lar Kilise taraf›ndan yasaklanan iflleri yapmak-

tan çekinmediler. 

Bernard muhtemelen aldat›lm›fl, bilmeyerek Tap›nakç›lar›n pis ifllerine alet ol-

mufltu. Nitekim Tap›nakç›lara destek vermek için yazd›¤› "De Laude Novae Mili-

tae"de ("Yeni fiövalyeli¤e Övgü"), "Büyük Üstad" Hugues de Payens'in kendisin-

den böyle bir fley yazmas›n› üç kez istedi¤ini özellikle vurgulam›flt›.17 Yani Tap›-

nakç›lar onun iyi niyetinden, H›ristiyan Avrupas›ndaki güvenilirli¤i ve itibar›ndan

Tap›nak fiövalyeleri
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yararlanarak büyük ç›karlar sa¤lam›flt›. Zira o s›rada Bernard, "Christendom" yani

"H›ristiyanya"da Papa'dan sonra en nüfuzlu kifliydi.

Bernard'›n deste¤inin ne kadar etkili oldu¤u bir kaynakta flöyle ifade edilmektedir:

"Bernard'›n belgesi, De Laude Novae Militae (Yeni fiövalyeli¤e fiükran), Christen-

dom'un bir ucundan di¤er ucuna kas›rga gibi geçti, hemen ard›ndan Tap›nakç› as-

kerlerin say›s› artt›. Ayn› zamanda Avrupa'n›n krallar› ve baronlar›ndan ba¤›fllar, he-

diyeler Tap›nakç›lar›n kap›s›na düzenli olarak ulafl›yordu. fiafl›rt›c› bir süratle, do-

kuz flövalyeden oluflan küçük grup, Tap›nakç›lar fiirketi'ne dönüfltü."18

K›sacas› onun sayesinde Tap›nakç›lar benzeri görülmemifl ayr›cal›klara sahip ol-

dular; di¤er dini tarikatlara tan›nmayan imtiyazlar elde ettiler. Bu konudaki araflt›r-

malar›yla tan›nan Alan Butler ve Stephen Dafoe'nin ifadesiyle, "Ortaça¤'›n en bafla-

r›l› askeri, ticari ve mali organizasyonlar›ndan biri" oldular. Kutsal Topraklar-

dan Avrupa'ya kadar her yerde bir "efsane" olarak dilden dile dolaflmaya

bafllad›lar. Örgüt k›sa bir zaman diliminde, dokuz flövalyeden iyi e¤i-

timli on binlerce çal›flana ve muazzam bir sermayeye sahip dev

bir flirkete dönüfltü: "Yeni üyeler, para ve arazi teklifleri her

yerden akmaya bafllad›. K›sa zamanda infla edilen pek
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çok kale, çiftlik ve kilise, Tap›nak fiövalyeleri ve hiz-

metçileri taraf›ndan kullan›ld›. Tap›nakç›lar gemileri teç-

hiz ettiler, hem ticaret hem de savafl gemileri filosu olufltur-

dular. Zamanla dönemlerinin en tan›nm›fl savaflç›lar›, seyyahlar›,

bankerleri ve finansörleri oldular."19

Gerçekten de tarikat tam bir özerklik kazanm›flt›. Krallara, imparator-

lara ya da piskoposlara karfl› sorumlu de¤illerdi. Yaln›zca Papa'ya karfl› sorum-

luluklar› vard›. Zenginlikleri günden güne artmaya bafllam›flt›. Kurulduklar› gün-

den, Akka'n›n düflüflüne kadar Kutsal Topraklarda çok büyük güç kazand›lar. Avru-

pa'dan Filistin'e gelen H›ristiyan hac›lar›n ve yüklerin rotas› tamamen bu tarikat›n

kontrolündeydi. Ama bunlar bile Tap›nakç›lar›n genel faaliyetlerinin içinde çok kü-

çük bir bölümü oluflturuyordu.

"‹sa'n›n yoksul askerleri" olma iddias›yla ortaya ç›km›fllard›. Oysa hiçbir fley, ger-

çeklerden bu kadar uzak olamazd›. Tap›nakç›lar aras›nda Avrupa'n›n en zengin in-

sanlar›n›, Paris ve Londra'n›n önde gelen bankerlerini görmek mümkündü. Cham-

pagne Kontu Hugh, Blanche of Castile, Alphonso de Poitiers, Robert of Artois gibi.

Aragon Kral› I. James ve Napoli Kral› I. Charles'in maliye bakanlar›, Fransa Kral› VII.

Louis'nin bafldan›flman› Tap›nakç›yd›.20

1147 y›l›na gelindi¤inde sadece Kudüs'te 700 flövalye, 2400 hizmetli ve o dönem-

de bilinen dünyan›n bütün önemli noktalar›na yay›lm›fl 3468 adet flato vard›. Hem

denizde, hem karada önemli ticaret yollar› ve merkezleri oluflturmakla kalmam›fl,

birçok savafla kat›larak ganimetler ve Avrupa devletleri aras›nda politik güç elde et-

mifllerdi. Devlet içinde devlet görüntüsü veren Tap›nakç›lar o kadar güçlüydüler ki,

anlaflmazl›klarda veya krallar aras›ndaki çat›flmalarda bile hakem olarak görev al›-

yorlard›.

13. yüzy›lda 20 bini flövalye olmak üzere toplam 160 bin Tap›nakç› oldu¤u tah-

min edilmektedir. Elbette o günün flartlar›nda bu büyük bir rakamd›r.

‹ngiliz yazarlar Baigent, Leigh ve Lincoln'ün The Temple and the Lodge

(Tap›nak ve Loca) adl› kitaplar›nda da belirtildi¤i gibi, etkinlik alan-

lar› çok geniflti; H›ristiyan Avrupas›'nda kar›flmad›klar› hiçbir ifl

yok gibiydi. Magna Carta'n›n imzalanmas›ndaki rolleri bu-

na bir örnek olarak verilebilir.

Tap›nak fiövalyeleri
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Çok büyük bir servet biriktirmeyi baflarm›fllard›.

Bat›'n›n yaln›zca en büyük askeri gücü olmakla kalm›-

yorlar, ayn› zamanda en etkin bankerleri olarak da göze çar-

p›yorlard›. Ayr›ca katedraller infla ettiriyorlar, uluslararas› iliflki-

lerde arabuluculuk yap›yorlar, hatta tüm saraylarda mabeyincilik gö-

revlerini üstleniyorlard›.

Örgütün Yap›s›
Tap›nakç›lar›n en dikkat çekici özelli¤i, gizlili¤e son dere-

ce önem vermeleriydi. Kurulufl ile kapan›fl aras›nda geçen

iki yüzy›l boyunca, bu ilkelerinden asla taviz vermediler. Bu

ise akla, mant›¤a ve sa¤duyuya ters bir durumdu. Çünkü

böyle bir gizlilik için hiçbir neden yoktu. E¤er söyledikleri gi-

bi Katolik Kilisesi'ne ba¤l›larsa, zaten o dönemlerde Avrupa ta-

mamen Katolik Kilisesi'nin egemenli¤i alt›ndayd›. E¤er H›ristiyan-

l›¤›n gereklerini yerine getiriyorlarsa, saklanacak, gizlenecek hiçbir fley yoktu; ketu-

miyetin hiçbir anlam› yoktu. Yaln›zca bu bile Kilise'nin uygulama ve ö¤retilerine ay-

k›r› ifller yapt›klar›n› gösteriyordu. Öyle ya, gizlili¤i temel ilke edinen hay›rsever ve

yard›msever bir örgüt düflünülebilir miydi?

Tap›nak fiövalyeleri'nin kendi içlerinde uyulmas› gereken ve baflka hiçbir yerde

olmayan s›k› disiplin kurallar› vard›. Herfleyden önce çok kat› bir emir komuta zin-

ciri vard›. "Üstadlar"a ve "Büyük Üstad"a itaat en önemli flartlardand›. Bu, Tampliye

Tüzü¤ü'nde, "Üstad ya da onun yetkilendirdi¤i kifli emrederse, sanki Tanr›'dan gelen bir

emirmifl gibi hemen yerine getirilmelidir" fleklinde ifade ediliyordu. 

K›yafetleri de kendilerine özgüydü. Z›rhlar›n›n üzerine, k›rm›z› renkli bü-

yük bir haç ifllenmifl, uzun beyaz bir elbise giyerlerdi. Böylece gittikleri her

yerde ay›rt edilebiliyorlard›. Tap›nakç›lar›n sembollerinden olan k›r-

m›z› haç› kendilerine veren, Saint Bernard'›n yetifltirdi¤i Papa III.

Eugene'di. 

Herfley tarikat›n mal›yd›. Bir Tap›nakç›n›n kiflisel
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mal varl›¤› yoktu. Atlar, gemiler, silahlar, çiftlikler,

ürünler, kaleler ve her türlü mal varl›¤›n›n tamam›n›n sa-

hibi tarikat idi.

Bu tarihi örgütün dikkat çekici di¤er baz› kurallar› ise flunlar-

d›: Evlenmek, aile sahibi olmak ve akrabalarla iletiflim kurmak yasak-

t›. Kimsenin kendine özel bir hayat› olamazd›.21 Yemeklerini topluca yer-

lerdi. Tap›nak fiövalyeleri'nin mühründe, ayn› ata binmifl iki kifli olarak tasvir

edildi¤i gibi ikili gruplar halinde dolafl›rlard›. Bu iki flövalye herfleyi ortak kullan›r,

ayn› kaptan yemek yerdi. Birbirlerine "kardeflim" fleklinde hitap ederlerdi. Her flöval-

yenin üç at ve bir hizmetçi bulundurma hakk› vard›. Kurallar› çi¤neyenler veya ih-

mali görülenler a¤›r flekilde cezaland›r›l›rlard›.

Tap›nakç›lar üç ana s›n›fa ayr›l›rd›. ‹lk s›n›fta "asil" flövalyeler ve çeflitli rütbeli as-

kerler yer al›rd›. ‹kinci s›n›f din adamlar›ndan, üçüncüsü ise hizmetkarlardan olu-

flurdu.

Kiflisel bak›m ve temizlik yapmay› küçük düflürücü ve utanç verici olarak de¤er-

lendirirlerdi. Bu nedenle nadiren y›kan›r, tozlu ve kirli k›yafetlerle, s›ca¤›n ve z›rh›n

etkisiyle terlemifl, pis bir halde dolafl›rlard›.

Tarihi kaynaklara göre Tap›nakç›lar iyi denizcilerdi. Kutsal Topraklarda kald›k-

lar› süre boyunca Yahudi ve Arap kaynaklar›ndan geometri ve matematik gibi bilim-

leri ö¤renmifller, haritalar elde etmifllerdi. Bu sayede, Avrupa ve Afrika sahillerini

dolaflmalar›n›n yan› s›ra uzak denizlere de seyahat etme imkan› buldular.

Tarikata Girifl
Adaylar›n Tap›nakç›lar örgütüne kabul edilmeleri için baz› ön koflullar vard›.

Bunlar, hasta veya sakat olmamak, bekar olmak, borçlu olmamak, baflka bir ta-

rikat ile ba¤lant› içinde olmamak, her koflul ve durumda mutlaka itaat et-

mek ve "tarikat›n kölesi" olmay› kabul etmekti. Girifl töreni, Kutsal

Kabir Kilisesi'ndekine benzer kubbeli bir odada ve büyük bir giz-

lilik içinde yap›l›rd›.22 Ezoterik ritüeller (ayn› masonlukta ol-

du¤u gibi) Tap›nakç›lar›n ayr›lmaz bir parças›yd›. 
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1128 tarihli tüzü¤ün tekris töreniyle ilgili bölü-

mü, mason Teoman B›y›ko¤lu'nun "Tampliyeler ve Hür-

masonlar" adl› makalesinde flöyle anlat›lmaktad›r:

"Üstâd, Mâbet'te toplanan kardefllere "Aziz kardefllerim, sizler-

den baz› kardefllerim Bay X adl› haricinin kardeflli¤imize kabulünü

ekseriyetle teklif etmifltir. fiayet, sizlerden biri bu kiflinin aram›za kat›lma-

s›na bir engel durumunu biliyorsa flimdiden söylesin" diye sorar. E¤er, kardefl-

lerden itiraz olmazsa, aday Mâbed'in bitifli¤indeki hücreye al›n›r. Hücredeki ada-

y›, en tecrübeli üç kardefl ziyaret eder ve kat›lmas›n›n getirece¤i zorluklar anlat›ld›k-

tan sonra yine de kat›lma isteyip istemedi¤i sorulur. Cevab› olumluysa, di¤er sorula-

ra geçilir: evli niflanl› olup olmad›¤›, baflka bir tarikata sözünün olup olmad›¤›, bor-

cunun olup olmad›¤›, vücutça sa¤l›kl› olup olmad›¤›, köle olup olmad›¤› sorulur. Bu

cevaplar da olumluysa, soruflturucu kardefller Mâbed'e döner ve "Kendisine bütün

zorluklar ve flartlar›m›z bildirildi. Tarikat›m›z›n kölesi olmakta ›srar etmektedir." der-

ler. Aday içeri al›nmadan, ayn› soru kendisine tekrar sorulur. Fikrini de¤ifltirmemifl-

se Mâbed'e al›n›r, diz çöktürülür ve aday kabulünü rica eder. Üstâd, adaya cevap ola-

rak, "Kardeflim, sen bizden çok fley istiyorsun. Halbuki tarikatlar›m›z›n sadece d›fl ka-

bu¤unu görmektesin. Güzel atlara, iyi koflumlara, iyi yeme¤e ve güzel elbiselere sa-

hip olmak istiyorsun. Fakat, bizim flartlar›m›z›n ne kadar a¤›r oldu¤unu bilebiliyor

musun?" der ve zorluklar›n› s›ralar. Sonra konuflmas›n› "Mabedimize intisab›n› ne

zenginlik, ne de asalet için istememelisin." diye sürdürür. Aday olumlu cevap verir-

se, yine d›flar› ç›kar›l›r.

Üstâd, kardefllere, aday hakk›nda söyleyecek bir sözlerinin olup olmad›¤›n› sorar.

Aleyhte bir söz söylenmezse, aday içeri al›n›p diz çöktürülür. Eline ‹ncil verilir. Ken-

disine evli veya niflanl› olup olmad›¤› sorulur. Olumsuz cevap al›n›rsa, en yafll› ve

tecrübeli kardefle , hariciye sorulmas› unutulan bir sorunun olup olmad›¤› sorulur.

Cevap olumluysa hariciye, "Bütün kardefllerine ve tarikata ölünceye kadar sad›k ka-

laca¤›na ve Mâbed'de yap›lan konuflmalar› hiçbir flekilde d›flar›ya iffla etmeye-

ce¤ine" dair yemin ettirilir. Üstâd, yemini takiben yeni kardefli dudaklar›n-

dan (di¤er bir iddiaya göre de ensesinden ve göbe¤inden) öper. Ken-

disine bir flövalye elbisesi ve hiçbir flekilde ç›karmamas› tembih

edilen ipten örülmüfl bir kemer verilir."23

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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"H›ristiyan Tefeciler"
Alan Butler ve Stephen Dafoe örgütün bu yönünü flöyle

anlat›rlar: "Tap›nakç›lar o dönem Avrupa'da bilinmeyen ticaret tek-

niklerini kullanan uzman bankerlerdi. Bu yeteneklerinin ço¤unu Yahudi

kaynaklar›ndan ö¤renmifllerdi. Bununla birlikte mali imparatorluklar›n› büyüt-

mek için, o zaman›n her Yahudi bankerinin k›skanaca¤›, çok büyük bir özgürlü¤e sa-

hiplerdi."24

Tefecilik kesinlikle yasak olmas›na ra¤men faizle ödünç para vermekten çekin-

miyorlard›. Öyle bir güç ve zenginlik sahibi olmufllard› ki, hiç kimse sesini ç›karam›-

yor, bir önlem alam›yordu.25 Sonunda iyice fl›mar›p azg›nlaflt›lar, ta-

mamen kontrolden ç›kt›lar. Papa'ya ve krallara itaatsizlik etmeye,

dahas› onlara kafa tutmaya bafllad›lar. Örnek olarak, kapat›lmadan

hemen önceki y›llar›nda, Frans›z Kral› IV. Philip gerek 1303'te yar-

d›m istedi¤inde, gerekse 1306'da Hospitaler fiövalyeleri ile birlefl-

melerini istedi¤inde reddettiler.26

Seyahat etmek 12. yüzy›lda oldukça tehlikeli bir ifllemdi. Her-

hangi bir yolculuk s›ras›nda hemen her an haydutlarla karfl›laflma

olas›l›¤› söz konusuydu. Ticaret için gerekli olan para ve de¤erli ma-

denlerin transferi de bu yüzden tehdit alt›ndayd›. Tap›nakç›lar iflte

bu konjoktürden faydalanarak büyük paralar kazand›lar. Keflfettikleri sistem flöyle

iflliyordu: Londra'dan Paris'e gitmek isteyen bir tüccar, öncelikle bu örgütün Lond-

ra'daki merkezine baflvuruyor, paras›n› yat›r›yor, karfl›l›¤›nda da flifreli bir not al›-

yordu. Paris'e vard›¤›nda ise, Tap›nakç›lar›n buradaki merkezine gidiyor ve belirli

bir faiz bedeli ödedikten sonra paras›n› çekiyordu. 

Tüccarlar›n yan› s›ra bu sistemi en çok kullananlar H›ristiyan hac›lard›. Filis-

tin'e gitmek için yola ç›kan zengin hac›lar›n de¤erli eflyalar›n› Avrupa'da dev-

ral›p karfl›l›¤›nda çekler veriyorlard›. Filistin'e ulaflan yolcular orada bu

çekleri paraya çevirebiliyorlard› ama Tap›nakç›lara yüklü bir faiz ge-

liri b›rakarak. Çek hesab›n›, Floransal› bankerlerden önce onlar

icad etmifllerdi. Ba¤›fllarla, silahl› fetihlerle, parasal ifllemler-

den elde ettikleri yüzdelerle adeta birçok-uluslu flirket
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"Ey iman edenler, gerçek flu ki, (Yahudi) bilginlerinden ve (H›ristiyan) rahiplerinden
ço¤u, insanlar›n mallar›n› haks›zl›kla yerler ve Allah'›n yolundan al›koyarlar. Alt›n›

ve gümüflü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar... Onlara ac› bir azab›
müjdele. Bunlar›n üzerlerinin cehennem ateflinde k›zd›r›laca¤› gün, onlar›n al›nlar›,

bö¤ürleri ve s›rtlar› bunlarla da¤lanacak (ve:) "‹flte bu, kendiniz için y›¤›p-
saklad›klar›n›zd›r; y›¤›p-saklad›klar›n›z› tad›n" (denilecek)." 

(Tevbe Suresi, 34-35)

Tap›nak fiövalyeleri'nin Yahudilikten ald›klar› tek etki, Kabala gibi mistik ö¤retiler de¤ildir.
Gerçek dinde makbul görülmeyen, ancak baz› dejenere Yahudilerin benimsedi¤i mal biriktirme

ve tefecilik gibi faaliyetler, Tap›nak fiövalyeleri taraf›ndan aynen uygulanm›flt›r. 
Allah Kuran'da "alt›n ve gümüflü biriktiren" haris kifliler hakk›nda flöyle buyurur:
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haline geldiler. ‹lk önemli kapitalizm uygulamalar›-

n›n Amsterdaml› yahudilerce uyguland›¤›n› biliyoruz.

Ama görülen o ki, Tap›nakç›lar da faiz kullanarak bankerlik

yap›p bir tür Ortaça¤ kapitalizmi yaratm›fllard›. Para yat›r›p çeki-

yorlar, faizi iflletiyorlar, büyük bir özel banka gibi ifllem yap›yorlard›. 

Tap›nakç›lar›n ekonomik boyutu, Michael Baigent ve Richard Leigh'in

birlikte yazd›klar› The Temple and the Lodge (Tap›nak ve Loca) adl› kitapta da

vurgulan›yor. Yazarlar, "modern bankac›l›¤›n kökeninin Tap›nakç›lar oldu¤unu", %

60'a varan faiz oranlar›yla borç veren örgütün "Avrupa'daki servetin büyük bir bölü-

münü elinde bulundurdu¤unu", Frans›z ve ‹ngiliz saraylar›n›n örgüte büyük mik-

tarlarda borçland›klar›n› bildiriyorlar.27 Kitapta örgütün ekonomik rolü ile ilgili ola-

rak flöyle deniyor: "Hiçbir Ortaça¤ kurumu kapitalizmin yükselifline Tap›nakç›lar kadar

katk›da bulunmam›flt›r."28

Böylelikle o derece zenginlefltiler ki Avrupa'n›n krallar› borç para bulmak umu-

duyla kap›lar›n› çal›yordu. Bunun neticesinde de krall›klar büyük oranlarda borçlu

duruma düfltüler. Di¤er bir ifadeyle Avrupa ekonomisi bu örgüte ba¤›ml› hale gel-

miflti. Bir dönem, ‹ngiliz Krall›¤›n›n mali iflleri Tap›nakç›lar›n Londra'daki merkezin-

den, Frans›z Krall›¤›'n›n mali iflleri ise yine bu örgütün Paris'teki merkezinden yöne-

tiliyordu. Söz konusu durum, onlara krallar ve al›nan kararlar üzerinde söz sahibi

olma, hatta istedikleri gibi krallar› yönlendirme imkan› verdi.  

Tap›nakç›lar›n Gizemi ve Gotik Mimari
Adayl›¤› St. Bernard taraf›ndan desteklenmifl olan, II. Innocent, Papa seçilince,

Tampliyeler'e verdi¤i ilk ayr›cal›k kendi kiliselerini infla etme hakk›yd›. Böyle bir

ayr›cal›k Kilise'nin tarihinde ilk defa görülüyordu. Bu ayr›cal›k, bugün için

çok fazla bir anlam› olmasa da, Kilise'nin hüküm sürdü¤ü ve en yetkin

güç oldu¤u o dönemde çok fazla anlam içeriyordu. Tap›nak flövalye-

leri sadece Papa'ya karfl› sorumlu olduklar›ndan, di¤er yetkilile-

rin -ki bunlar›n aras›nda krallar da vard›- kontrolünden

kurtuluyorlard›. Elde ettikleri bu hakla Papa'ya olan so-
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rumluluklar›n› da asgariye indirmifl oluyorlard›.

Kendi kiliselerini infla etmek demek; ayn› zamanda ken-

di vergilerini toplamak ve kendi mahkemelerini oluflturma-

lar› demekti. En önemlisi de kendilerine has dünya görüfllerini de

kilisenin hiçbir bask›s› olmadan buralarda gerçeklefltirebileceklerdi.

Bu amaçla kendilerine özgü bir mimari anlay›fl oluflturdular. Bu mima-

ri anlay›fla "Gotik" ad› verildi. Graham Hancock, The Sign and the Seal (‹flaret ve

Mühür) adl› kitab›nda gotik mimarinin 1134 y›l›nda Chartres Katedrali'nin kuzey

kulesinin yap›m çal›flmalar› s›ras›nda do¤du¤unu belirti-

yordu. Bu çal›flmalar›n arkas›ndaki kifli de gene

Tap›nakç›lar›n ruhani lideri St. Bernard'd›. St. Bernard ka-

balistik anlay›fl ve Tap›nakç›lar›n çok önem verdi¤i gi-

zemlerin bu mimari fleklinde bulunmas›na çok önem ve-

riyordu. Ayn› eser bu konuyu flöyle anlat›yordu:

"Tampliyeler'in dinsel önderi St. Bernard, gotik mimarinin

erken döneminde, bu stilin yayg›nlaflmas› ve geliflmesinde

yap›c› bir rol oynam›flt›r. 1134 y›l›nda, Chartres Katedra-

li'nin kuzey kulesinin inflas› s›ras›nda St. Bernard gücünün

doruklar›ndad›r ve bu harika yap›n›n inflas›nda, ama özel-

likle kuzey kulesinin yap›m›nda kullan›lan kutsal geomet-

ri ilkelerini sürekli olarak eserlerinde vurgulam›flt›r." 

Tüm Chartres Katedrali, büyük bir dikkatle, derin

dinsel gizemlerin bir anahtar› olarak, özellikle dizayn

edilmifltir. Örnek olarak; mimarlar ve duvarc› ustalar›, ya-

p›n›n birçok farkl› yerinde, tafllar üzerine karanl›k anlamlar tafl›yan törensel sözleri

kaz›rken "gematria" (alfabedeki harfler yerine say›lar›n kullan›ld›¤› eski bir ibrani

flifre sistemi) kullanm›fllard›r. Ayn› flekilde, süslemeciler ve heykeltrafllar da, ya-

ratt›klar› binlerce farkl› bezeme ve figürlerde, insan do¤as›, geçmifl olaylar

ve ‹ncil'in anlam› hakk›nda karmafl›k mesajlar› dikkatlice gizlemifller-

dir. Bir di¤er örnek, kuzey kap›s› üzerinde yeralan bir sahnede,

bir öküz arabas›na yerlefltirilmifl olan Ahit Sand›¤›'n›n bilin-

meyen bir yöne do¤ru tafl›nmas› temsil edilmektedir.
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Tap›nakç›lar devrinde Kudüs'ün yap›s›n› gösteren bir Ortaça¤ gravürü. 



Silinmifl ve y›pranm›fl yaz›tta "Hic Amicitur Archa Cederis" (Ahit Sand›¤› burada

gizlidir) sözleri bulunmaktad›r." 

"Tampliyeler'in mimari ustal›klar› neredeyse do¤aüstü bir geliflmifllikte olup,

özellikle kavisler ve sivri çat›larla dikkat çekmektedir... Sivri çat›lar ve kavisler, ayn›

zamanda gotik mimari düzeninin ay›rt edici özelli¤i olup, 12. yüzy›lda infla edilen

Chartres ve di¤er frans›z katedrallerinde belirgindir. Bu yap›lar›, bilimsel anlamda,

o dönemin mimari bilgilerinin izin verdi¤inden çok daha üstün olarak de¤erlendi-

ren uzmanlar vard›r."29

H›ttin Savafl› 
1186 y›l›nda Filistin'deki Latin Kral› Baldwin'in ölümüyle yeri-

ne Tap›nakç›lara olan yak›nl›¤›yla tan›nan Lusignan'l› Guy

geçmiflti. Yeni Kral›n en büyük yard›mc›s› ise Fransa Kra-

l› Louis'nin arkas›ndan ‹kinci Haçl› Savafl›na kat›lan

50
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Antioch (Antakya) prensi Reynald de Chatillon'du.

Haçl›lar yurtlar›na döndükleri zaman, Reynald geride

kalm›fl, Tap›nakç›larla s›k› bir dostluk ba¤› kurmufltu. Ayn›

zamanda Reynald'›n zalimli¤i Kutsal Topraklarda oldukça iyi bi-

liniyordu. 4 Temmuz 1187 tarihinde Haçl›lar›n yapt›¤› en kanl› savafl

olan H›ttin Savafl› gerçekleflti. Haçl› donanmas› 20.000 piyade ve yaln›zca

1000 flövalyeden (atl›) olufluyordu. Bu gücün toplanmas› ve oluflturulmas› çev-

redeki s›n›r› oluflturan flehirlerin gücünün tükenmesine, bununla birlikte ordusuz

ve sald›r›ya aç›k flehirlerin oluflmas›na neden olmufltu. Savafl›n sonu Haçl› ordusu

için tam anlam›yla bir hezimet olmufltu. Ordunun büyük k›sm› hayat›n› kaybetmifl,

sa¤ kalanlar›n tamam› esir olarak al›nm›flt›. Kral da dahil olmak üzere ordunun ön-

de gelenleri de ele geçirilenler aras›ndayd›. Haçl› ordular› Filistin'de bulunduklar›

100 sene boyunca bölgedeki Müslümanlara çok eziyet etmifl olmalar›na ra¤men, bu

savafl›n ma¤lubu olarak kendilerine hiçbir kötü davran›flta bulunulmam›flt›.

Özellikle Tap›nak fiövalyeleri'nin kendi kaynaklar›ndan elde edilen bilgilere gö-

re, Müslüman ordusunun sultan› Selahaddin hiçbirinin aras›nda ayr›l›k gözetme-

miflti. Tap›nak fiövalyeleri'nin Büyük Üstad› ve Reynald de Chatillon hariç. Bu ikili

o zamana kadar yapt›klar› zalimliklerin karfl›l›¤›nda idam edildiler. Kral Guy ise bir

y›l sonra Nablus' ta tutuldu¤u hapishaneden b›rak›ld›. Tap›nakç›lar o döneme kadar

Müslümanlara karfl› yürütülen Haçl› sald›r›lar›n›n ve katliamlar›n›n da bafl sorumlu-

lar›ndand›. Nitekim bu nedenle, Selahaddin Eyyübi, H›ristiyanlar›n büyük bölümü-

nü ba¤›fllamas›na ra¤men, Tap›nakç›lar› iflledikleri katliamlara bir karfl›l›k olmak

üzere idam ettirmiflti.

Büyük ‹slam kumandan› Selahaddin Eyyubi, Haçl› ordular›n› yendi¤i H›ttin Sa-

vafl›'n›n ard›ndan Filistin içindeki ilerlemesine devam etmifl ve ard›ndan Kudüs'ü

kurtarm›flt›. Kudüs'ü kaybetmelerine ve pek çok kay›p vermelerine ra¤men Tap›-

nakç›lar varl›klar›n› sürdürdüler. Filistin'deki H›ristiyan varl›¤›n›n giderek

küçülmesine ra¤men, Avrupa'daki güçlerini art›rarak baflta Fransa olmak

üzere pek çok Avrupa ülkesinde "devlet içinde devlet" oldular. 

1291 tarihinde Haçl›lar›n son kalesi olan Akka Müslüman-

larca ele geçirildi. Kutsal Topraklar›n tamamen yitirilmesiy-

le Tap›nakç›lar›n göstermelik var olma sebepleri de  or-
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tadan kalkm›fl oluyordu. Art›k tüm dikkatlerini Av-

rupa'ya verebilirlerdi. Ama k›sa bir geçifl süresine ihti-

yaçlar› vard›. Bunun için Avrupa hanedanlar› içindeki dostla-

r›ndan faydaland›lar. Bunlar›n aras›nda en ünlülerden birisi de

Aslanyürekli lakab›yla tan›nan, dönemin ‹ngiltere Kral› Richard idi.

"Gerçekten Richard, Tampliyeler'le o kadar iyi iliflkiler içindeydi ki, ken-

disi genellikle bir tür Onursal Tampliye say›l›yordu."30

Dahas› Richard, tarikata K›br›s adas›n› satm›fl, ve ada Tampliyeler'in merkezle-

rinden biri olmufltu.

Bir yandan Avrupa'daki durumlar›n› sa¤lamlaflt›r›rken, öte yandan da Filis-

tin'deki durumun kötüye gitmesiyle geçici olarak kullanabilecekleri bir yer ar›yor-

lard›. Bu yer K›br›s adas› olacakt›.

Tap›nakç›lar›n Geçici Üssü K›br›s
Tap›nakç›lar ve K›br›s adas› aras›ndaki ba¤lant›y› anlayabilmek için III. Haçl› Se-

ferini bafllatan olaylar› gözden geçirmek gerekir. 4 Temmuz 1187'de Guy Lusignan

yakalanm›fl ve Kudüs Selahaddin taraf›ndan ele geçirilmiflti. Sonra Guy bir daha sal-

d›r›da bulunmayaca¤›na yemin ederek serbest b›rak›ld›.

Kudüs'e tekrar girilme karar› Almanya, Fransa ve ‹ngiltere taraf›ndan verilmifl

ve H›ristiyan dünyas› için ilk önce liman flehri olan bir alan›n ele geçirilmesi gerek-

ti¤i düflünülmüfltü. Bu alan Akka olacakt›. Bu amaçla Fransa Kral› Philip ve ‹ngilte-

re Kral› Aslan Yürekli Richard denizden yol almaya bafllad›lar. Richard, donanmas›-

na K›br›s'›n al›nmas› emrini verdi.

Richard'›n K›br›s'› ele geçirmesinin ard›ndan Tap›nakç›lar›n Üstad› olan Robert

de Sable sahneye girdi ve Richard'a aday› kendisinden sat›n almay› önerdi.

Richard aday› 100.000 bezant (Bizans'›n alt›n para birimi) gibi büyük bir

bedele satmay› hemen kabul etti. Tap›nakç›lar›n Üstad› De Sable'›n

H›ttin kayb›ndan sonra çok h›zl› bir flekilde 40.000 bezant gibi bir

paray› peflin ödemesi ne kadar büyük bir servetleri oldu¤u-

nu göstermektedir. 
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1291'de Akka'n›n düflmesi ve Filistin'deki H›ris-

tiyan varl›¤›n›n tamamen bitmesiyle, Akka'dan ayr›lan

Tap›nak fiövalyeleri'nin bir k›sm› K›br›s adas›na yerleflti. K›b-

r›s adas› Tap›nakç›lar için bir merkez haline geldi. Ne var ki, K›b-

r›s sadece geçici bir üstü. Tap›nakç›lar›n uzun süredir Töton fiövalye-

leri'nin Avrupa'n›n yukar› k›s›mlar›nda sahip olduklar›n›n benzeri bir

prenslik istediklerini herkes biliyordu. Onlar›n istedi¤i bu yer ise tam Avru-

pa'n›n ortas›nda, muhtemelen Fransa topraklar› içindeydi. 

Tap›nakç›lar›n geri kalan bölümü Fransa'daki Üstadlar›n›n baflkanl›¤›nda Avru-

pa'da faaliyet göstermeye devam ettiler. S›n›rs›z bir serbestli¤e sahiptiler. Büyük Üs-

tadlar› Krala yak›n haklara sahipti. S›n›rlar›n›n en genifl döneminde kuzeyde Dani-

marka'dan güneyde ‹talya'ya kadar her bölgede topraklar› vard›. Çok büyük ve sa-

vaflç› bir ordular› vard›. Bu büyük askeri ve siyasi güç, kuflkusuz Avrupa'daki kral-

lar› rahats›z ediyor ve gelecekleri aç›s›ndan bir tehlike olarak görülüyordu. Dahas›

ekonomik olarak o kadar güçlüydüler ki; Avrupa'daki hanedanl›klar aras›nda

Tap›nakç›lara borçlu olmayan yoktu.

"Gerçekte ‹ngiliz taht› müzmin bir flekilde Tampliyeler'e borçluydu. Kral John ve

1260-1266 y›llar› aras›ndaki askeri seferlerde hazinesi tükenen 3. Henry sürekli ola-

rak Tap›nakç›lardan borç alm›flt›."31

"...Fransa'daki Paris binas› ayn› zamanda hem devletin hem de tarikat›n zengin-

li¤ini bar›nd›ran en önemli kraliyet hazinesiydi ve flövalyelerin haznedar› ayn› za-

manda Kral›n da haznedar›yd›. Fransa Krall›¤›n›n tüm finansman› böylece Tampli-

yeler'in boyunduru¤u alt›na girmifl ve Tampliyeler'e ba¤l›yd›..."32

Ahlaki Dejenerasyonun Aç›¤a Ç›kmas›
H›zla artan, yaln›zca Tap›nakç›lar›n maddi imkanlar› ve say›lar› de-

¤ildi. Bunlara parelel olarak ihtiraslar›, açgözlülükleri, kibirleri ve

zalimlikleri de artt›. Tap›nak fiövalyeleri, Katolik Kilisesi'nin

inanç esaslar›, uygulamalar› ve ö¤retilerinden tamamen

uzaklaflm›fllard›. Öyle ki haklar›nda tek bir iyi fley dahi
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söylenmez oldu. Avrupal›lar'›n genel düflüncesi bu

do¤rultudayd›. Örne¤in, halk aras›nda "Tap›nakç› gibi

içmek" yayg›n olarak kullan›lan bir deyimdi. Almanya'da

"Tempelhaus" kelimesi, genelev ile efl anlaml› olarak söyleniyor-

du. Büyüklenen bir kifli için "bir Tap›nakç› kadar kibirli" deniyordu.33

16 Haziran 1291 y›l›nda, Kutsal Topraklardaki H›ristiyan varl›¤› sona

erince, buralarda yerleflmifl olan Tap›nakç›lar da Avrupa'ya dönmek zorunda

kalm›fl, baflta Fransa olmak üzere çeflitli merkezlere yerleflmifllerdi. As›l görevleri

sona ermifl olmas›na ra¤men siyasi güçlerini korumakla kalmam›fl servetlerini ve

üyelerini art›rmaya devam etmifllerdi. 

Ancak bu tarihten itibaren, olaylar

Tap›nakç›lar›n aleyhine dönmeye bafllad›; girifl-

tikleri politik oyunlar ve karanl›k amaçlar, bafl-

ta Fransa olmak üzere ilgili krall›klar›n öfkesi-

ne sebep oldu. Halk ise, bu garip tarikat› yak›n-

dan tan›ma f›rsat› bulmufl ve Tap›nakç›lar›n hiç

de zannettikleri gibi samimi dindar flövalyeler-

den kurulmad›¤›n› anlamaya bafllam›flt›.

Sonunda 1307 y›l›nda, Fransa Kral› Philip

ya da di¤er ünlü ad›yla "Adaletli Philip"34,

Tap›nakç›lar›n H›ristiyan Avrupa'n›n siyasi ve dini yap›s›n› kökünden de¤ifltirmeye

çal›flt›¤›n› fark etti. Ve Papa V. Clement ile birlikte, 1307 y›l›n›n Ekim ay›nda bu sap-

k›n ve kokuflmufl teflkilat› tamam›yla ortadan kald›rmak için harekete geçti.

Tap›nakç›lar›n Gerçek Yüzü 
Tap›nakç›lar, misyoner bir H›ristiyan tarikat› görünümünde, cahil

halk›n gözünü boyayarak büyük ve haks›z bir üne kavuflmufllard›r.

Halk için onlar, H›ristiyanl›¤›n koruyucusu, fakirlerin yard›mc›-

s›, üstün ahlaki de¤erlere sahip birer aziz ve bir tür destan

kahraman›d›rlar. Bu sahte imaj o kadar güçlüdür ki,

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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"ASLANYÜREKL‹" RICHARD'IN KORKUNÇ VAHfiET‹

Tap›nakç›larla çok büyük bir iflbirli¤i içinde olan ‹ngiltere Kral› Richard, tarihte geçen "Aslan-

yürekli" s›fat›na ra¤men, gerçekte çok zalim ve ac›mas›z bir hükümdard›.

Richard'›n komutas›ndaki Haçl› ordusu Filistin'e ulaflt›¤›nda, Filistin'de kalan son Haçl› ordu-

su taraf›ndan iki y›ld›r kuflatma alt›nda tutulan Akra kentine geldi. Akra Kalesi'nin içinde 3 bin

civar›nda Müslüman, onlar›n çevresinde Haçl› ordusu, Haçl› ordusunun daha ötesinde ise, tüm

çabalara ra¤men kuflatmay› yar›p Akra'ya yard›m ulaflt›ramayan Selahhaddin Eyyubi'nin ordu-

lar› vard›. Richard'›n da gelifli ile birlikte Akra direnifli iyice zay›flad›. Sonunda, 12 Temmuz 1191

günü Akra düfltü. Haçl›lar, H›ttin Savafl›'nda u¤rad›klar› hezimetten sonra ilk kez askeri bir ba-

flar› kazanm›fllard›.

Kentte, yar›s›ndan fazlas› kad›n ve çocuklardan oluflan 3 bin Müslüman yafl›yordu. Richard,

esir ald›¤› bu 3 bin insan›n can›n› ba¤›fllamak için Selahhaddin'e bir ulak yollayarak çok yüklü

bir fidye istedi. Selahaddin kabul etti, fakat bu kadar büyük bir miktar› ancak belirli bir zaman

dilimi içinde ödeyebilirdi. Fidye taksitlere ba¤land›. Bir k›sm› ödendi ama Richard Akra'da

oturup beklemekten s›k›lmaya bafllam›flt›. Taksitlerin biri biraz gecikince de, 20 A¤us-

tos günü, elindeki tüm esirleri öldürmeye karar verdi. 3 bin Müslüman, ço¤u ka-

d›n ve çocuk, büyük bir vahfletin kurban› oldular. Haçl› askerleri, kalenin en

öndeki surlar›n›n üstüne kurulan dev bir sehpan›n üzerine bu 3 bin in-

san› tek tek getirdiler ve s›ras›yla tümünün boynunu vurdular.

Hepsinin bir bir öldürülmesi, üç gün sürdü. Yanda, bu vahfletin

H›ristiyan gözüyle tasviri yer almakta.
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Tap›nakç›lar, hiç rahats›z edilmeden, H›ristiyanl›kla

taban tabana z›t bir hayat› sürdürmeyi baflarm›fllar, tica-

ret, ya¤ma, bankerlik gibi faaliyetlerle elde ettikleri fahifl ka-

zançlar›n yan› s›ra, yap›lan ba¤›fllarla da, servetlerine servet kat-

m›fllard›r. Bu durumu az çok fark eden kifliler ise, bu güçlü örgüte

karfl› gelmeye cesaret edememifllerdir. Fransa Kral› IV. Philippe ise do¤ru

yoldan ç›km›fl Tap›nakç›lar›n elde ettikleri maddi gücün ortaya ç›karabilece¤i

tehlikelerden korkmaktad›r.

Tap›nakç›lar›n gerçek yüzünü ortaya ç›kartman›n vakti gelmifltir. 18. yüzy›ldan

kalma, masonik bir belgede flu yorum yap›lmaktad›r: 

"Birçok savaflç›n›n yorgunlu¤a, kay›plara ve de felaketlere ra¤men inançlar›n› ispat-

lad›¤› bu savafl, Tap›nakç›lar için ganimet elde etme ve ün kazanmak için bir f›rsat

oldu. Birkaç göz al›c› eylemle kendilerini  gösterdiyseler de, müttefikleri bile ya¤ma-

layarak elde ettikleri ganimetlerle kendilerini zenginlefltirmeleriyle, ihtiflam ve aza-

met konusunda saltanat sahibi bir prensle rekabet edecek kadar kibirli olmalar›y-

la..., son olarak, Da¤lar›n Yafll› Adam› Haflhaflilerin kral› ad›ndaki, korkunç ve kan

dökücü Kralla iflbirli¤i yapmalar›yla birlikte, amaçlar› flüphe olmaktan ç›kt›."

Tap›nakç›lar, kitleler üzerinde yaratt›klar› sahte olumlu imaja güvenerek, gizli

ö¤retilerini yaymak ve uygulamak konusunda gitgide daha rahat ve pervas›z dav-

ranmaya bafllam›fllar; bu da sapk›nl›klar›na flahit olan ve dile getiren kiflilerin say›s›-

n› artt›rm›flt›r. 

Tap›nakç›lar›n, gizli törenler için kapand›klar› özel flatolarda yaflananlar, hem ye-

rel halk›n hem üst düzey Kilise yöneticilerinin hem de Krall›¤›n merak›na sebep ol-

mufltur. Papal›k, özel izniyle hareket eden, ancak üzerinde hiçbir kontrol kuramad›-

¤› bu grubun, din d›fl› bir hayat yaflad›¤›ndan neredeyse emindir. 

Tap›nakç›lar hakk›nda çok say›da flikayet ve söylenti yay›lmaya bafllam›flt›r.

Dindar bir tarikat›n büyük bir gizlilik içinde hareket etmesi, yanl›fl ve yasak bir

fley yapt›klar› iddias›n› güçlendirmifltir. fiövalyelerin açgözlülü¤ü, vicdan-

s›zl›¤›, servet tutkular› ve h›rslar› yayg›n olarak bilinmektedir. Ayr›ca

flatolarda düzenlenen gizli törenler, fleytana tapma ayinleri, ahlak

d›fl› iliflkiler halk›n diline düflmüfltür. 

Bütün bu gerçekler, flatolarda hizmet eden ya da

Tap›nak fiövalyeleri
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flatolara yak›n yerlerde yaflayan halk›n korkunç gözlemleriyle birleflince Papal›k çok

zor bir durumda kalm›fl, ne yapaca¤›n› flafl›rm›flt›r. Özellikle 1305 y›l›nda Papa olan

ve konuyla birinci dereceden ilgilenen V. Clement, Tap›nakç›lar yüzünden H›risti-

yanl›¤›n, dolay›s›yla Vatikan'›n u¤rayaca¤› zarar› hesap etmekte ve bu olay› en hafif

flekilde atlatman›n yollar›n› aramaktad›r. Fransa Kral› ve yerel dini teflkilatlardan ge-

len bask›lar› da durdurmak zorundad›r. Ayn› y›l, Tap›nakç›lar›n lideri olan Jacques

de Molay, K›br›s'ta savafl haz›rl›klar› içinde olmas›na ra¤men Fransa'ya geri ça¤r›l-

m›fl ve Papa taraf›ndan, bu suçlamalar› araflt›rmas› için görevlendirilmifltir. 

Fransa Kral› için bu kabul edilebilecek bir durum de¤ildir, bu yüzden hemen ha-

rekete geçmifl ve bir kanun ç›kartarak 13 Ekim 1309 y›l›nda, ülkesindeki bütün

Tap›nakç›lar› tutuklatm›flt›r. Fransa'da Tap›nakç›lar› yarg›layan mahkemede, yönel-

tilen suçlamalar flunlard›r: 

1. Tarikata girifl töreninde, adaylardan Hz. ‹sa'y›, Allah'› ve kutsal fleyleri in-

kar etmesi istenmektedir. 

2. Tarikat üyeleri törenler s›ras›nda H›ristiyanl›kça kutsal say›lan haç,

kutsal figürler gibi fleylere tükürmek, idrar›n› yapmak gibi i¤renç yön-

temlere baflvurmufllard›r. 

3. Vücudun çeflitli bölgelerine uygulanan ve "The Oscolum

Infame" ya da "Utanç Öpücü¤ü" ad› verilen tören uygulan-

maktad›r.
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4.Kutsama töreni yap›lmamakta ve buna ina-

n›lmamaktad›r.

5. Biraderler bir kedi veya kafa figürüne tap›nmaktad›r-

lar.

6. Tarikat üyeleri homoseksüelli¤i teflvik etmekte ve uygula-

maktad›rlar.

7. Büyük Üstad tarikat üyelerinin günahlar›n› affetmekte, onlar› sözde

günahtan kurtarmaktad›r.

8. Tarikat üyeleri kabul törenlerini ve sapk›n uygulamalar›n› geceleri, gizlice

yapmaktad›rlar.

9. Tap›nakç›lar, varl›k elde etmek ve zenginliklerini art›rmak için kanun d›fl›

yollara baflvurmufl ve Kilise kurallar›n›n d›fl›na ç›km›fllard›r.

Tap›nakç›lar›n Sapk›n ‹nanç ve Uygulamalar›
Eldeki belgeler ve yap›lan suçlamalar Tap›nakç›l›¤›n s›radan bir flövalye tarikati

olmad›¤›n› ortaya koymaktayd›. Bu iddialar birlefltirildi¤inde ortaya kimsenin bek-

lemedi¤i karanl›k bir tablo ç›kt›. Karfl›m›zda farkl› sapk›n inançlar›yla, korkunç yön-

temleriyle, kurnaz stratejileriyle, genifl çapl› ve ileriye dönük planlar›yla, büyük bir

haz›rl›k içinde olan, o güne kadar  efline rastlanmam›fl tehlikeli bir örgüt vard›.  

Tap›nakç›lar›n, Ortado¤u'da bulunduklar› dönemde çeflitli inançlara ba¤l› ak›m-

larla, mistik tarikatlarla, gizemciler ve büyücülerle ba¤lant› kurduklar› bilinmekte-

dir. Örne¤in Tap›nakç›lar o dönemde Ortado¤u'da fazlas›yla etkin olan ve Müslü-

manlar taraf›ndan da sapk›n olarak bilinen Haflhaflilerle yak›n ba¤lant› içinde olmufl,

onlardan baz› mistik ö¤retileri, tarikat örgütlenmesini, vahfli yöntemleri ö¤renmifl-

lerdir. Ayr›ca sonraki bölümlerde de görece¤imiz gibi Yahudi Kabalas›na ba¤l›

mistik ö¤retiler, Bogomillerin etkisi, satanizm gibi sapk›n e¤ilimler,

Tap›nakç›lar›n inanç ve yöntemlerine temel oluflturmufltur. Bu çerçe-

vede tarikat›n özellikle üst kademesi H›ristiyanl›¤› terk etmifl, sa-

tanizmi ve Kabala mistisizmini temel alan bir anlay›fla yönel-

mifltir. Tap›nakç›lara göre Hz. ‹sa baflka bir dünyada

Tap›nak fiövalyeleri
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hüküm süren ve bu dünyada fazla gücü olmayan bir

tanr›d›r, bu yüzden onun yerini, maddi dünyan›n efendi-

si olan fleytan almal›d›r. 

Tarikata kabul töreni s›ras›nda yeni adaylar›n kurallara göre

Allah'›, Hz. ‹sa'y›  ve azizleri reddetmeleri, Hz. ‹sa ve kutsal de¤erler

üzerine birçok sayg›s›zl›k yapmalar›, haça tükürmeleri ve idrarlar›n› yap-

malar›, daha eski olan Tap›nak fiövalyeleri taraf›ndan a¤›zlar›ndan, göbeklerin-

den ve kalçalar›ndan, "Oscolum Infame" ya da

"Utanç öpücü¤ü" ad› verilen yöntemle öpülme-

leri, homoseksüelli¤in ve cinsel sap›kl›klar›n

serbest b›rak›lmas›, Büyük Üstad›n her türlü

yetkiye sahip olmas›, Kabala sembolizmine ve

büyü törenlerine bafl vurmalar› tarikat›n, H›ris-

tiyanl›ktan ç›karak, bütünüyle sapk›n bir tarika-

ta dönüflmüfl oldu¤unun aç›k delilleriydi. Cinsel

sapk›nl›klar›n›n yan› s›ra Tap›nakç›lar›n di¤er

gizli bir yönü daha ortaya ç›km›flt›r. Sorgudan

geçirilen baz› Tap›nakç›lar kendi aralar›nda yap-

t›klar› törenler s›ras›nda bir tür idole tap›nd›kla-

r›n› itiraf etmifller, bunun ne oldu¤u ilk baflta an-

lafl›lmam›fl olsa da, sorgulamalar devam ettikçe

Tap›nak fiövalyeleri'nin aç›k aç›k fleytana tapt›k-

lar› ortaya ç›km›flt›r. Tap›nakç›lar›n tapt›klar›

put, daha sonra fieytan Kilisesi'nin de sembolü

olacak olan Bafomet adl› keçi bafll› fleytan›n

sembolik figürüdür. Peter Underwood tara-

f›ndan yaz›lan  "Ökült ve Do¤aüstü" sözlü-

¤ünde Bafomet terimi flu flekilde aç›klan-

maktad›r:

"Bafomet, Tap›nak fiövalyeleri'nin tap›nd›¤› tanr›yd› ve kara

büyüde kötülüklerin kayna¤› ve yarat›c›s›yd›; Sabbath

cad›lar›n›n satanik keçisiydi..."  

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Tap›nakç›lar›n hemen hepsi, sorgu s›ras›nda Ba-

fomet'ten bahsetmifl ve ona tapt›klar›n› itiraf  etmifllerdir.

Bu putu, uzun bir sakal ve parlak gözlere sahip korkutucu bir

insan bafl› olarak tarif etmifller, bunun yan› s›ra kedi ve kurukafa

putlar›ndan da bahsetmifllerdir. Ortak görüfl ise bu putlar›n genel ola-

rak fleytan ve fleytana tap›nmay› temsil etti¤i yönündedir. Tap›nak fiöval-

yeleri'nin tapt›klar› Bafomet isimli fleytan, o tarihten bugüne kadar fleytana

tapman›n sembolü haline gelmifltir. Günümüze Bafomet ile ilgili en ayr›nt›l› bilgi

ise 19. yüzy›l›n önemli okülist ve kabbalistlerinden olan Eliphas Levi' den gelmifltir.

Levi, Bafomet ile ilgili yapt›¤› çizim ve tasvirlerde onu genelde iki suratl›, insan vü-

cudunun üstünde bir keçi kafas›yla ve kanatlarla göstermifltir. Bafomet'in insan vü-

cudunun üst k›sm› bir kad›na, alt› ise bir erke¤e aittir.

Bütün bu itiraflar ve ortaya ç›kan gerçekler sonucunda Tap›nakç›lar›n ço¤u hap-

se mahkum edilmifl, Tap›nakç›lar›n gerçek yüzü de daha aç›k bir flekilde ortaya ç›k-

maya bafllam›flt›r. Mahkemeye yap›lan itiraflarda tarikat üyelerinin Hz. ‹sa'ya inan-

may›p onu 'sahte peygamber' olarak gördükleri, örgüte girifl töreni s›ras›nda ve da-

ha sonraki aflamalarda homoseksüel uygulamalar yapt›klar›, belirli bir puta tapt›kla-

r›, satanizm yöntemlerini uygulad›klar› kay›tlara geçmifltir. Tap›nakç›lar›n homosek-

süel iliflkileri hakk›nda çok fley söylenmifl, tarikat›n armas›nda, bir at›n üzerinde

oturmufl iki savaflç› resminin de bunun göstergesi oldu¤u belirtilmifltir. Umberto

Eco, Foucault Sarkac› adl› roman›nda, tarikat›n bu yönünü vurgulam›flt›r.

Bu ciddi itiraflar sonucunda Papa 72 Tap›nakç›y› kendi huzurunda yeniden sor-

gulam›flt›r. Bu sorguda do¤ruyu söylemek için yemin eden Tap›nakç›lar, önceki iti-

raflar›n›n do¤ru oldu¤unu tasdik etmifllerdir. Yani Tap›nakç›lar Hz. ‹sa'y› reddettik-

lerini, tarikata kabul edilirken haça tükürdüklerini, ve di¤er Kilise kay›tlar›ndaki ifa-

deye göre 'korkunç ve i¤renç' fleyleri yapt›klar›n› itiraf edip onaylam›fllard›r. Daha

sonra da diz çöküp, a¤layarak af dilemifllerdir.

Sorgular sonucunda ortaya ç›kan gerçekler, bu sapk›n tarikat›n ya-

saklanmas›na ve Büyük Üstad Jacques de Molay'›n 1314'de haç üze-

rinde yak›larak idam edilmesine yol açm›fl, farkl› ülkelere kaç-

may› baflarm›fl olan Tap›nakç›lar dahi takibata u¤ram›fllar-

d›r. Fransa d›fl›nda, ‹talya, Almanya, ‹ngiltere gibi ülke-
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lerde de Tap›nakç›lar sorgulanm›fl, baz› ülkeler ise çeflitli

sebeplerle onlar› korumaktan vazgeçmemifllerdir. Özellikle

‹ngiltere'de Kral II. Edward 10 Kas›m 1307de Papa'ya yaz-

d›¤› mektupla, Tap›nakç›lar› korumufl ve onlara karfl› bir

fley yapmayaca¤›n› belirtmifltir. Ancak iki y›l sonra, V. Cle-

ment'in yapt›¤› sorgu ve Papal›k beyannamesinde geçen

ifadeler sonucunda Tap›nakç›lar› yarg›lamay› kabul etmifl-

tir. Papal›k taraf›ndan yay›nlanan belgeye göre Tap›nakç›-

lar 'bilinen sapk›nl›¤a ait söylenemeyecek günahlar ve nef-

ret uyand›r›c› suçlar' ifllemifllerdir ve bu durum, herkes ta-

raf›ndan bilinmektedir. 

Sonuçta, 1312'de toplanan Viyana Konsülü'nün karar›yla Tap›nakç›l›k tüm Avru-

pa'da  yasaklanm›fl, yakalanan üyeleri cezaland›r›lm›flt›r. Papa V. Clement'in 22 Mart

1312'de yay›nlad›¤› ve tarihe "Vox in excelso" ad›yla geçen ferman›yla tarikat da¤›-

t›lm›fl ve -ka¤›t üzerinde- resmi olarak tarihten silindi¤i kabul edilmifltir: 

"... Dinle! Hiddetlenmeye zorlanm›fl peygamber: fiehrin halk›ndan bir ses! Ta-

p›naktaki bir ses! De¤ersizlikleri kötülüklerinden dolay› görülmektedir.

Onlar› evinden d›flar› at, köklerinin kurumas›na izin ver, onlar›n

meyva vermelerine izin verme ve bu evin, ac›n›n tökezleyen sü-

tunlar› olmas›na, ya da can yakan bir diken olmas›na izin

verme.
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Tap›nakç›lar›n
itiraflar› aras›nda, sapk›n 

cinsel iliflkiler de yer al›yordu:
fiövalyeler aras›nda 

eflcinsellik yayg›nlaflm›flt›. 

Tap›nakç›lar›n 
yandaki resmi mühürlerinin

bu sapk›nl›¤› sembolize 
etti¤i söylenir. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Yak›n geçmiflte, baflpiskopos seçimleri zaman›n-

da, Lyon'daki taç giydirme töreninden önce ve sonra

Tap›nak fiövalyeleri'nin ö¤retmenleri, yönetimi ve kar-

deflleri taraf›ndan gizli tehditler ald›k. 

Roman Kilisesi bu adamlar› onurland›rd›, Tap›nak fiövalyeleri'ni

H›ristiyanlar›n düflmanlar›na karfl› silahland›rd› ve onlar› özel bir flekil-

de destekledi. Bunlara en yüksek düzeyde vergiler verildi. Ancak H›risti-

yanlar›n düflmanlar›na karfl› olduklar› zannedilen bu grubun karfl›s›nda asl›nda

Hz ‹sa bulunmaktad›r. ‹nançlar›n› de¤ifltiren bu kafirler (Tap›nak fiövalyeleri) güna-

h›n içine düflmüfltü, çok kötü bir al›flkanl›klar› olan putperestlikleri, ölümcül sonuç-

lara yol açan homoseksüellikleri ve di¤erleri..."

Tap›nakç›lar Yeralt›nda
Tap›nakç›lar› ortadan kald›rmak o kadar kolay de¤ildi. Büyük Üstad De Molay

ve bir k›s›m flövalye ortadan kald›r›lm›fl olsa bile, bütün Avrupa'y› ve Ortado¤u'yu

sarm›fl olan Tap›nakç›lar gizli de olsa varl›klar›n› devam ettirmifllerdir. Sadece Fran-

sa'da flövalyelere ait 9000 temsilcilik ve çeflitli ülkelere yay›lm›fl binlerce flato ve Ta-

p›nakç› merkezi vard›r. Bu merkezler, hem Tap›nakç›lar›n organize olduklar›, tören

yapt›klar› evler hem de o dönemin para trafi¤ini kontrol ettikleri yerler haline gel-

mifllerdir. Dönemin kaynaklar›na göre Fransa'da yaklafl›k 2000 flövalyeden sadece

620 tanesi engizisyon taraf›ndan cezaland›r›lm›flt›r. Tahminlere göre, o dönemde en

az 20 bin flövalye ve flövalye bafl›na 7-8 kiflilik kadro faaliyet halindedir. Yaklafl›k 8 ki-

flilik olan bu kadrolar, denizcilikten, ticarete kadar, tarikat mensuplar›n›n her türlü

ifllerini organize etmekteydiler. Yani basit bir hesap yap›ld›¤›nda, Tap›nakç›lar taki-

bata u¤rad›klar› dönemde en az 160 bin kiflilik bir güce sahiptirler. Bir a¤ gibi bütün

Avrupa'y› ve Akdeniz k›y›lar›n› ören bu kadro, ayn› zamanda dönemin en büyük lo-

jistik gücünü de meydana getirmekteydi. Bütün bu merkezlere da¤›lm›fl mal

varl›¤›n› ele geçirmek, ne Fransa Kral› ne de Papa için mümkün olmam›fl-

t›r. Krallarla yar›flan bu mal varl›¤›, Tap›nakç›lara her türlü korumay›

ve güvenceyi sa¤lamaya yetmifltir. Yani Kilise'nin resmen ortadan

kalkt›¤›n› öne sürdü¤ü tarikatç›lar, bütün Avrupa'da, özellik-

le de ‹ngiltere gibi Kuzey ülkelerinde yeralt›nda faaliyet-

lerine devam etmifltir:

Tap›nak fiövalyeleri
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Tap›nakç›lar, dünya görüflü ve yaflam felsefesi
bak›m›ndan Yahudi mistik ö¤retisi olan Kabala'dan

etkilenmifllerdir. Üstte, Ortaça¤'a ait bir Kabala metni. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)



"Kutsal Topraklar›n kayb›n› izleyen y›llarda, Tap›nakç›lar, kendi devletlerini kurma

konusunda gittikçe artan bir arzu göstermifllerdir. Bu, ne Yeni Dünya'da (Amerika)

bir Eldorado (Alt›n Ükesi), ne de karanl›k Afrika'da, Prester John benzeri gizli bir

krall›kt›r. Nitekim Tap›nakç›lar kesinlikle Avrupa'da olup biten herfleyin merkezin-

de oldular, ve dahas› bugünkü bildi¤imiz flekliyle Bat› dünyas›n›n oluflumunda

k›smen arac› oldular. Tap›nakç›lar›n devleti ‹sviçre idi, halen de öyledir."35

Üstteki kaynakta da belirtildi¤i gibi, Fransa'dan kaçan Tap›nak fiö-

valyeleri'nin yeniden yap›lanmak ve faaliyetlerini güvenli bir flekil-

de devam ettirebilmek için seçti¤i yerlerden biri bugün ‹sviçre

olarak bilinen bölgedir. ‹sviçre'nin geleneksel yap›s›n›n

oluflmas›ndaki Tap›nakç› etkisi bugün bile kolayl›kla
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16. yüzy›ldan
kalma Kabalistik

bir yazma.



görülebilmektedir. Kendisi de mason olan ve Tap›-

nak fiövalyeleri konusunda uzman olan The Warriors And

The Bankers (Savaflç›lar ve Bankac›lar) kitab›n›n yazar› Alan

Butler, 1999 y›l›nda yapt›¤› bir flöyleflide bu konuyu flöyle delillen-

dirmektedir:

"Bu konunun önemli birkaç nedeni var, örne¤in;

1. ‹sviçre'nin kuruluflu Tap›nakç›lar›n Fransa'da zulme u¤rat›ld›¤› ana denk ge-

liyordu.

2. ‹sviçre, Fransa'n›n sadece do¤usunda oldu¤undan,

Tap›nakç› kardefllerin tüm bölgeden topluca kaç-

mas› daha kolayd›.

3. ‹lk ‹sviçre kantonlar› tarihinde baz› dediko-

dular vard› bunlar da beyaz giysili flövalyele-

rin gizlice ortaya ç›kt›klar› ve yerli halk›n

yabanc›lar›n egemenli¤ine karfl› özgürlükle-

rini kazanmalar›na yard›m ettikleri idi.

4. Tap›nakç›lar bankac›l›kta, tar›mda ve mü-

hendislikte geliflmifllerdi. Bu benzer bak›fl aç›-

s› düflmanlar›nda da görülüyordu ve bu bölgele-

rin birbirinden ayr›lmas›n›n, nihayet ‹sviçre'ye ge-

çilmesinin ilk basama¤›yd›.

5. Ünlü Tap›nak haç›, ço¤u ‹sviçre kantonunun bay-

ra¤›nda bulunuyor ve Tap›nak fiövalyeleri için

önemli olan di¤er amblemler de, anahtarlar ve lam-

balar gibi..."

Kaçak Tap›nakç›lar›n önemli bir bölümü de, 14. yüzy›l Avrupas›'nda Ka-

tolik Kilisesi'nin otoritesini tan›mayan yegane Krall›¤a, yani ‹skoçya'ya

s›¤›nd›lar. ‹skoç Kral› Robert Bruce'un himayesi alt›nda yeniden ör-

gütlendiler. Bir süre sonra da, varl›klar›n› sürdürmek için iyi bir

kamuflaj yöntemi buldular: Ortaça¤'da Britanya Adas›nda-

ki en önemli "sivil toplum örgütü" olan duvarc› lonca-

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Tap›nak fiövalyeleri hakk›ndaki
tutuklama karar›n› veren Fransa

Kral› Philippe.
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lar›na s›zd›lar ve bir süre sonra da bu loncalar› tama-

men ele geçirdiler. Birer mesleki örgüt olan loncalar böy-

lece felsefi ve siyasi bir amaç kazand› ve mason localar›na dö-

nüfltü. (Masonlar›n "operatif masonluktan spekülatif masonlu¤a

geçifl" dedikleri süreç de budur.)

Fransa'daki takibattan kurtulan yaklafl›k 30-40 bin kadar Tap›nakç›n›n

yeralt›nda devam eden faaliyetleri masonik bir kaynakta flu flekilde anlat›l›r:

"Baz› Tampliye fiövalyeleri mason k›l›¤›na girer ve masonlar›n aras›na kar›flarak

hayatlar›n› kurtar›r. Baz›lar›, ülke d›fl›na kaçabilmek için masonlara verdikleri Lais-

sez Passer'leri kullan›r. Bir k›s›m Tampliye, ‹spanya'ya geçerek, Caltrava, Alcantara,

Saint Jacques de I'Epee tarikatlar›na kat›l›r, di¤er bir k›sm› da, Portekiz'e geçip Ord-

re du Christ örgütüne dönüflür. Baflka bir grup Roma-Germen ‹mparatorlu¤una ge-

çip Toton flövalyelerine kat›l›r. Oldukça büyük bir grup Hospitaliyeler'e iltihak ed-

er. ‹ngiltere'deki Tampliyeler bu olay s›ras›nda önce tutuklanarak sorguya çekilir.

Ancak hemen serbest b›rak›l›r. Hattâ baz› ülkelerde haklar›nda hiçbir ifllem yap›l-

maz.

Tampliyeler, 1804 y›l›na kadar, yani Bernard-Raymond Fabre Palabrat de Spolete

bu tarikat›n yeniden Büyük Üstad› oluncaya kadar, tarih sahnesinden çekilmifl gö-

rünür. Bu kiflinin 1814'de yapt›¤› tesadüfi keflif çok ilginçtir. Spolete, 1814 y›l›nda

Paris'te Seine nehri k›y›s›ndaki sahaflar›n tezgâhlar›nda bir elyazmas›na rastlar.

Grekçe elyazmas›nda Yuhanna ‹ncili'nin bir tefsiri yer almaktad›r. ‹ncil'in son iki

k›sm› yoktur. Onun yerine üçgenlerle ayr›lm›fl baz› aç›klamalar bulunmaktad›r.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

YAN SAYFA:
Tap›nakç›lar, Kabala'dan ve Tevrat'a (Eski Ahit'e) sonradan girmifl baz› pagan unsurlardan 
etkilenmifllerdir. Günümüzdeki "Eski Ahit", her ne kadar gerçek Tevrat'›n baz› önemli hak

k›s›mlar›n› içerse de, birtak›m sapk›n ö¤retiler ve hurafelerle kar›flm›fl, tahrif olmufl bir kitapt›r.
As›rlar boyu nesilden nesile aktar›l›rken baz› kötü niyetli Yahudi liderlerce tahrif edilmifltir. Bir

Kuran ayetinde Allah bunu flöyle haber verir:

"Art›k vay hallerine; kitab› kendi elleriyle yaz›p, sonra az bir de¤er

karfl›l›¤›nda satmak için "Bu Allah Kat›ndand›r" diyenlere. Art›k

vay, elleriyle yazd›klar›ndan dolay› onlara; vay kazanmakta

olduklar›na." 

(Bakara Suresi, 79)
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Bu k›s›mlar› dikkatle tetkik etti¤inde, bunun

Tampliyelerin 5. Büyük Üstad› Bertrand de Blanche-

fort (1154)'den bafllamak üzere 22. Büyük Üstad› Jacques

de Molay'a ve devamla 23.Büyük Üstâd Larmenius de Jeru-

salem (1314)'den Claude-Mathieu Radix de Chevillon (1792)'a ka-

dar uzanan bütün Tampliye Büyük Üstâdlar›n› kapsayan bir liste ol-

du¤unu anlar. Bu belgeden, Jacques de Molay'›n Büyük Üstâdl›k görevini

Larmenius de Jerusalem'e vasiyet etti¤i varsay›l›r. Bu da Tampliyeler'in hiçbir

zaman ortadan kalkmam›fl oldu¤unun kan›t› say›l›r. Nitekim, günümüzdeki

Tampliyeler ayn› zamanda birer Hürmason'dur." 

Umberto Eco'nun kitab›nda aktar›lan bir bilgi de bu aç›dan ilginçtir:

"Beaujeu'den sonra, tarikat, varl›¤›n› bir an bile ara vermeksizin sürdürdü. Au-

mont'dan günümüze dek, tarikat›n kesintisiz bir dizi Büyük Üstad›n› biliyoruz. Bu-

gün tarikat› yöneten, ünün yüce görevlerini yürüten gerçek Büyük Üstad›n ve ger-

çek Üstlerin adlar› ve oturduklar› yer bir giz, yaln›zca gerçek ayd›nlanm›fllarca bili-

nen eriflilmez bir giz olarak kalm›flsa, bunun nedeni, tarikat›n saatinin henüz gelme-

mesi, vaktin henüz dolmamas›d›r..."

Konuyla ilgili ço¤u kaynak taraf›ndan, Büyük Üstad Jacques de Molay'›n ölü-

müyle birlikte, hayatta kalan Tap›nakç›lar taraf›ndan bir komplo tasarland›¤› öne sü-

rülür. Buna göre, Tap›nakç›lar›n amac›, kendilerini yasaklay›p Üstadlar›n› öldüren

Papal›¤›n ve baz› Avrupa krall›klar›n›n y›k›lmas›d›r. Bu amac›n nesiller boyunca ak-

tar›ld›¤›n› ve Tap›nakç›l›¤›n devam› olan ‹lüminati ve masonluk gibi örgütlerce sür-

dürüldü¤ü söylenir. Masonlu¤un etkisiyle geliflen ve Frans›z taht›n›n yokolmas›n›

sa¤layan Frans›z Devrimi de bunun bir sonucu olarak yorumlan›r...

Hatta, yayg›n bir söylentiye göre, Frans›z Devrimi s›ras›nda Kral XVI. Louis'nin

giyotinle kafas›n›n kesildi¤i gün, bilinmeyen biri sekiye ç›kar ve 'Jacques de Molay,

öcün al›nd›!' diye ba¤›r›r. 

Kitab›n ilerleyen bölümlerinde bu konuyu daha detayl› olarak incele-

yece¤iz. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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YAN SAYFA:
Gerçek Tevrat bugün kay›pt›r. Dindar Yahudiler taraf›ndan as›rlarca

"ahit sand›¤›" içinde tafl›narak korunan bu mübarek kitap, as›rlar önce
kaybolmufltur ve Tevrat'›n tekrar bulunmas› dünya tarihini de¤ifltirecek

büyük bir dönüm noktas› olacakt›r.





T ap›nakç›lar›n tarihi incelendi¤inde, zaman içinde büyük

bir de¤iflim gösterdikleri hemen fark edilir. ‹lk baflta H›ristiyan

bir kimlikle ortaya ç›kan fiövalyeler aradan uzun bir süre geç-

meden, sapk›n felsefe ve ö¤retilerle, karanl›k bir dünyan›n içi-

ne girmifllerdir. Ne var ki bu geçifl birdenbire olmam›fl, birçok olay bu de¤iflimi flekil-

lendirmifltir.

Tap›nakç›lar›n bu büyük de¤ifliminde iki unsur belirleyici olmufltur. Bunlardan

birincisi, tarikat üyelerinin Kutsal Topraklarda bulunduklar› süre boyunca baflta Ka-

bala olmak üzere, çeflitli Yahudi mistik ö¤reti ve inançlar›n› ö¤renmeleridir. Bu ö¤re-

tilere, Haflhaflilerin sapk›n anlay›fl› da eklenmifl, böylece Tap›nakç›lar›n H›ristiyanl›k

inançlar› kaybolmufl, yerini okültist (kara büyü ve gizlili¤e dayal›) bir inanç alm›flt›r.

Yeni inançla birlikte, Tap›nakç›lar›n idealleri ve amaçlar› da de¤iflmifl, tarikat çal›fl-

malar› yeni bir hedefe yönelmifltir. 

Tarikat›n de¤ifliminde rol oynayan ikinci unsur ise, fakir flövalyelerin k›sa süre

içinde çok büyük maddi imkanlara kavuflmalar›d›r. Bu iki unsur, yani dünyay› ele

geçirip kontrol etmeye imkan sa¤layaca¤›na inan›lan yeni karanl›k inanç ve bunu

destekleyen maddi imkanlar, tarikat mensuplar›n›n gözlerini daha yüksek hedeflere

dikmelerine sebep olmufltur.

Mistik ve gizemci inançlar, özellikle Tap›nakç›lar›n yaflad›klar› dönemde büyük

bir öneme sahiptir. Çok say›da insan, büyük güçler veya maddi imkanlar elde

etmek için, büyülere, karanl›k güçlere ihtiyaç oldu¤una inanmaktad›r. Bu

karanl›k güçlerle ba¤lant› kurmak, onlar› kontrol alt›na almak, çeflitli

say›larla büyülü flifreler haz›rlamak, etkili zehirler, ölümsüzlük

veren ilaçlar üretmek, çeflitli madenleri alt›na çevirmek, o

günlerin en bilimsel çal›flmalar›d›r. Tap›nakç›lar da dün-

yaya hakim olmak için böyle karanl›k güçlerin peflin-
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de olmufllar ve kendileri de karanl›k güçlere sahip

olmak için fleytandan yard›m istemekten, ona tap›nmak-

tan çekinmemifllerdir. 

Bu karanl›k dünyaya ait semboller, törenler, ritüeller, bu ifl

için özel olarak infla edilmifl flatolarda, tarikat taraf›ndan bir sistem al-

t›na toparlanm›fl ve sonraki bütün gizli ak›mlar›n rehberi olmufltur. ‹flte,

uzun y›llar süren mahkemeler sonucunda bu gerçekler ortaya ç›km›fl,

Tap›nakç›lar›n, bir H›ristiyan tarikat› olmad›¤›, bu maske alt›nda, dünyada baflka

bir ideali yaymak için çal›flt›klar› belgelenmifltir.

Mason Kaynaklar›nda Tap›nakç› ‹tiraflar›
Önceki bölümde de gördü¤ümüz gibi Tap›nakç›lar engizisyona yakalanmamak

için kendilerini gizlemifl bunun için çeflitli tarikatlara ve örgütlere s›zm›fllard›r. Tari-

kat mensuplar› bu amaca en uygun yol olarak masonlu¤a s›zm›fl, ele geçirmifl,

kendi  felsefe, inanç ve ritüellerini masonlu¤a kabul ettirmifllerdir.  Asl›nda

Tap›nakç›lar ayn› zamanda birer mason yani duvar ustas› olarak y›llar bo-

yunca e¤itim görmüfl, gotik sanat›n en önemli örneklerinden olan, büyük

flatolar ve kiliseler infla etmifllerdir. Bu yüzden zaten pratik olarak in-

flaat ifli için örgütlenmifl olan mason localar›na s›zmak veya onlar›

kontrol etmek, Tap›nakç›lar için hiç zor olmam›flt›r. Masonlar taraf›n-

dan kaleme al›nan temel eserlerde bu tarihsel birlikteli¤in sembolik

özelliklerine daha çok yer verilirken, masonlu¤un Tap›nakç›lardan miras

ald›¤› karanl›k özellikler daha geri planda tutulmaktad›r. Bir kaynakta flöyle geç-

mektedir:

"Tampliyeler ile masonluk aras›ndaki somut iliflkiyi güçlendiren bir kan›t da,

Büyük Üstad›n Abacus ad› verilen asas›d›r. Bu asa, Hz. Harun'un canl›

asas›n›n sembolüdür. Asan›n topuzu Mabed fleklindedir; gövdesin-

de, belirli uzunluk ölçüleri iflaretlenmifltir. Asa, inflaatç›l›k, daha

do¤rusu tümüyle masonluk simgesidir.

Tampliyeler ve masonlar, gerek Kudüs ve gerekse

Tap›nak fiövalyeleri
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Masonik sembollerle dolu , 18. yüzy›ldan kalma masonik bir flema
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Alt›n kapl› 
masonik sembol.

Tap›nak fiövalyeleri
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Bu gümüfl kapl› masonik sembolde, 
Tap›nak fiövalyeleri'nin ç›k›fl noktas› olan

Süleyman Tap›na¤›'na ait semboller 
dikkat çekiyor.

Harun Yahya (Adnan Oktar)



Fransa'da içiçe yaflam›fllard›r. Bundan dolay›

ezoterik yönden birbirlerini etkilemifl olmal›d›rlar.

Kudüs'ün Haçl›lar tarafindan al›nmas›ndan sonra ortaya

ç›kan mimari üslup incelendi¤inde, Avrupa'daki ilk plânl› ki-

lise inflaatlar›n›n bu tarihlerden sonra bafllad›¤› ve Gotik tarz›na

geçildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Tampliye Büyük Üstad›n›n ayn› zamanda mason Büyük Üstad› olmas›yla

birlikte, operatif masonluk tarz›ndan spekülatif masonlu¤a do¤ru da bir tedricî

geçifl bafllam›flt›r. Zaten inflaat ifllerinin planlanmas› gibi ifllerle u¤raflan Cistercien

rahiplerinin de mason locas› üyesi olmalar›, din adam›- veya keflifl-mason tipinin ör-

ne¤idir, bunun yan›nda, Paris'te di¤er mesleklerin birer merkezi olmas›na karfl›n,

masonlar›n ayr› bir merkezinin olmay›fl› ve masonlar›n merkez olarak Tampliyeler-

le ayn› mekânlar› kullanmalar›, iki kurum aras›ndaki yak›nl›¤› aç›klamas› bak›m›n-

dan dikkat çekicidir. Papa'n›n ferman›yla 1312 y›l›nda ilga edilen Tampliye tarikat›

ile birlikte masonlar›n serbest dolafl›m haklar› da kald›r›lm›flt›r. Bu nedenle Fran-

sa'daki masonlar›n Almanya'ya kaçmas›yla bu ülkedeki Gotik mimari üslubu bir-

denbire zirveye ç›km›flt›r. Fransa'dan kaçabilen Tampliye fiövalyeleri'nin s›¤›nd›kla-

r› operatif mason localar› da zamanla spekülatif masonik tarza dönüflmüfltür. Nite-

kim, 1390 y›l›nda yaz›ld›¤› kabul edilen ilk masonik elyazmas› Regius'un naz›m tar-

z›ndaki dili yan›nda, loca toplant›lar›nda Lordlardan Leydilerden bahsedilmesi, da-

ha o tarihlerde bile masonlu¤un spekülatif bir nitelik kazand›¤›n› göstermektedir.

Asl›nda, insanl›k tarihi kadar eski olan masonlu¤un 1390 tarihli Regius'dan daha

önceye ait bir tüzü¤ünün bulunmamas› da dikkat çekicidir. Ancak, mimarinin ve in-

flaatç›l›¤›n baz› ileri bilgilere ihtiyac› oldu¤u bir gerçektir. Bu üst düzey bilgilerin

ehil olmayanlar›n eline geçmesini önlemek isteyen meslek erbab›, kurallar› hiçbir

zaman yaz›ya dökmek istememifllerdir. Bu yöntem teknik olarak bir aç›klama olabi-

lir. Ancak, kendi kurallar›n›n bile yaz›l› olmamas›n›n sebebi, yine kendileri gibi s›r

saklayan bir tarikat›n içinde yaflamalar› olabilir. Masonlar, bu tarikat›n içinde, il-

ga edilene kadar, s›rlar›yla birlikte güven içinde kalm›fllard›r. Ancak, tarikat

ilga edildikten sonra baz› s›rlar yavafl yavafl su üstüne ç›kmaya baflla-

m›flt›r. Tampliyeler'in kurallar› ayn› zamanda masonlar›n da ku-

rallar›d›r... Yukar›da özetle aç›klamaya çal›fl›ld›¤› gibi, ikiyüz

y›l birarada ve içiçe yaflayan Tampliye tarikat› ve mason-

luk kurumu birbirlerini belirgin ölçüde etkilemifller-

dir. Hattâ, korporasyonlar›n ritüelleri adetâ

Tap›nak fiövalyeleri
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Tap›nakç›lar zaman içinde masonlara
dönüfltüler. Mason localar›, tarikat›n yeni

merkeziydi art›k. Bu nedenle localar tarikat›n
ç›k›fl noktas› olan Süleyman Mabedi'ne 

benzetilerek tasarland›.
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Tampliyeler'den kopya edilmifl denilecek kadar

benzerdir. Bu itibarla, masonlar›n kendilerini büyük

ölçekte Tampliyeler'le özdefllefltirdikleri ve asl›nda özgün

gibi görünen masonik ezoterizm içinde önemli boyutlarda

Tampliye miras› oldu¤u belirtilebilir. Özet olarak, araflt›rman›n

bafll›¤›nda belirtildi¤i gibi, masonik kral› sanat ve inisiyatik-ezoterik

çizginin bafllang›ç noktas› Tampliyeler'in, son noktas› da Hürmasonlar›n

olarak kabul edilebilir"

Masonlara ait baflka bir belgede Tap›nakç›-mason ba¤lant›s› de¤iflik aç›lardan

vurgulanmaktad›r:

"Le Forestier, meseleyi yak›ndan takip etmifltir ve vard›¤› sonuçlar, bugün için, mü-

nakafla götürmez gibi görünmektedir. Mabetçileri masonlu¤un ecdad› durumuna

getiren ilk vesika, 1760 tarihli bir Strasbourg el yazmas› olup, ledün ilmine temayül-

lerini hiç de gizlememektedir. Bu vesika efsanenin esas›n› tesis etmekte, yani, tari-

kat s›rlar›n›n Jacques de Molay'dan muas›r masonlu¤a kadar intikal ediflini tespit et-

mektedir. Le  Forestier'ye göre, Alman Rose-Croix'lar›n›n tesiri flüphesizdir, fakat

"bunlar›n, masonik an'aneye ve s›rra, bir gizlilik ve bilhassa bir kapal›l›k atfetmek

suretiyle, yeni bir tefsir biçimi bulmaktan baflka bir gayeleri olmam›flt›r". Buna mu-

kabil, mabetsel teselsül, devrin ekosizmine belirli bir mant›k getiriyordu: "Bu tesel-

sül, ayn› zamanda.. onda eksik olan tarihi silsileyi ve o zamana kadar onda mevcut

olmayan murtabit düzeni getiriyordu."

Bu örneklerden de anlafl›laca¤› gibi, Tap›nakç›lar, ortadan kalkmam›fl, bilakis,

at›l ve güçsüz mason localar›na girmifl, Gül-Haç örgütünü kurmufl, örgütlemifl, güç

kazand›rm›fl, kendi amaçlar›na hizmet eden korkunç bir silah haline getirmifllerdir.

Tap›nakç›lar, masonlu¤un bir parças› veya bir yönü de¤ildir, ayr›ca masonlar›n iddia

etti¤i gibi, "masonluk biraz da Tap›nakç›l›ktan etkilenmifl" de de¤ildir. Masonluk,

sembolleriyle, tarihiyle, amaçlar›yla, farkl› ada sahip bir Tap›nakç› yuvas› olmufl-

tur. Masonluk tarihinin Hz. Süleyman Tap›na¤›'na ba¤lanmas›, temel sembol

olan Hiram Usta ve duvarc›l›k mesle¤i, Kabala'ya dayal› mistik sembolle-

rin kullan›m›, flövalye örgütlenmesinin aynen adaptasyonu, tören,

yemin, k›yafet, derecelendirme kurallar›n›n Tap›nakç›lar›n ni-

zamnamesine göre haz›rlanmas›, ve daha say›s›z delil, Tap›-

nakç›-mason özdeflli¤ini kan›tlamaktad›r.     
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Tarikat üyeleri, daha önce de belirtti¤imiz gibi, dönemin iflçi loncalar›na s›zmak

konusunda hiç s›k›nt› yaflamam›fllard›r. Hatta ‹ngiltere, Portekiz, Almanya gibi ülke-

lerde, k›sa sürede bu kurulufllar› ele geçirerek farkl› bir flekle sokmufllar, hem mü-

kemmel bir kamuflaja hem de kendi amaçlar› do¤rultusunda yönlendirmeye müsa-

it yeni, güçlü bir örgüte sahip olmufllard›r.  

‹skoç Ritinin Kökeni
Masonlu¤un en eski kolu olan ‹skoç Riti, bu amaçla devreye sokulan mason lo-

calar›n›n ilki olarak, 14. yüzy›l›n bafl›nda ‹skoçya'ya s›¤›nan Tap›nakç›lar taraf›ndan

kurulmufl ve di¤er localara örnek teflkil etmifltir. Nitekim ‹skoç Riti'nin en üst dere-

celerine verilen isimler, Tap›nakç› tarikat›nda as›rlar önce flövalyelere verilen

unvanlard›r. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir. Onsekizinci

yüzy›l›n en önemli masonlar›ndan Baron Karl von Hund, ‹skoç Riti ve

Tap›nak fiövalyeleri ile ilgili detayl› bir çal›flma yapm›fl ve ‹skoç

ritini, Tap›nakç›lar›n "restorasyonu" olarak adland›rm›flt›r.

Hund'un anlatt›klar›na göre Tap›nakç›lar›n önde gelen 8

Günümüzün masonik 
kaynaklar›nda Tap›nak 

fiövalyelerine yönelik çok dikkat
çekici bir vurgu yer almaktad›r.
Amerikal› masonlar taraf›ndan

yay›nlanan "Pennsylvania
Masonlu¤u" isimli derginin 

kapa¤›nda yer alan "De Molay
ve Masonluk" adl› makale,

Tap›nakç›lar›n en son Büyük
Üstad› olan Jacques de Molay'›n

günümüz masonlar› için halen
neden önemli oldu¤unu 

anlatmaktad›r.
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flövalyesi önce ‹rlanda'ya, sonra da ‹skoçya'ya kaçm›fl

ve orada tekrar örgütlenmifllerdir. Di¤er birçok ülkede de

faaliyet göstermelerine ra¤men, Tap›nakç›lar›n as›l merkezi bu-

ras› olmufltur:

"... ‹skoç Riti'nin miras›n› üstlenen ak›mlar aras›nda en önemlisi, von

Hund taraf›ndan biçimlendirilen "Strict Observance" (Kesin ‹taat) riti oldu.

En yüksek derecesinin ad› "Tampliye fiövalyesi" olan Strict Observance Riti k›sa

süre içinde tüm Avrupa'ya yay›lmay› baflard›."

Tap›nakç›l›k-masonluk, sonraki yüzy›llarda, büyük bir güç olarak bütün dünyaya

yay›lm›fl, çeflitli kollara ve isimlere ayr›lm›fl ancak temel felsefede, Tap›nakç›l›k idealine

ba¤l› kalm›flt›r:

"1717 y›l›nda operatif mason localar›nda çal›flmakta olan "Kabul Edilmifl Masonlar" 18.

yüzy›l›n dini, siyasi ve fikri ortam› içersinde ve kendilerine tolerans ve fikir  hürriyeti

serbestisi temin edecek bir teflekkül kurmay› kararlaflt›rm›fllard›r. Bu teflekkülün adet-

lerini, iflaretlerini, merasimlerini zaman›n gizli teflekkülleri olan masonluk, Roskuruva,

Tampiliye gibi kurulufllardan ve tefekkür felsefesini de 17 ila 18. yüzy›l ‹ngiltere'de fi-

lizlenmeye ve yay›lmaya bafllayan hür düflünce fikrinden ilham alm›fllard›r."36

‹leriki bölümlerde görece¤imiz gibi as›l hedefi, baflta H›ristiyanl›k ve ‹slam olmak

üzere, dine, dini kurumlara karfl› din karfl›t›, materyalist bir dünya düzeni kurmak olan

masonluk örgütü bu amac›na ulaflmak için her türlü yönteme baflvurmufltur. 

Farkl› Amaçlar için Gül-Haç 
Gül-Haç, Tap›nakç›lar taraf›ndan kurulan, masonlukla kardefl ama masonluktan

farkl› amaçlar› olan, daha gizli ve daha karanl›k bir örgüttür. Bugün bile Gül-Haç'›n ne

zaman, nerede kuruldu¤u hakk›nda fazla bir bilgi mevcut de¤ildir. Bu konuda çeflitli ef-

saneler ve sahte belgeler üretilmifltir ancak bunlar›n büyük bir k›sm› gerçe¤i yans›t-

mamaktad›r. Gül-Haç'la ilgili ilk belgeler 1614-15 y›llar›nda Almanya'da ortaya

ç›km›flt›r. 'Fama Fraternitatis' ve 'Confessio Rosae Crucis' adl› belgeler, Gül-

Haç hakk›nda önemli baz› bilgiler vermektedirler. Bu belgeler ve daha

sonra ortaya ç›kan bilgilerden anlafl›ld›¤› kadar›yla, Gül-Haç, kök-

leri M›s›r Hermetizmi, gnostisizm ve Kabala'ya dayanan, ezo-

terik-gizemci bir tarikatt›r. Almanya'da bas›lan belgelere

Tap›nak fiövalyeleri
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Ünlü mason Baron Karl von Hund'a göre ‹skoç Riti Tap›nakç›lar›n
"restorasyonu" (yeniden inflas›) olarak tan›mlanabilirdi. 

87



göre derne¤in kurucusu Christian Rosencreutz adl›

bir Alman flövalyesidir. Konuyla ilgili uzmanlar›n baz›la-

r› bu ismin sahte veya sembolik oldu¤unu savunmufllard›r.

Asl›nda Gül-Haç tarikat› Tap›nakç›lar›n, mason localar›na k›-

yasla daha rahat hareket ettikleri bir yerdir. Mason localar›na Tap›-

nakç› olmayan kiflileri de kabul ederek, politik güçlerini artt›ran Tap›nak-

ç›lar, bu localarda büyü, simya gibi karanl›k faaliyetlerde bulunmam›fl, bu fa-

aliyetleri Gül-Haç örgütüne kayd›rm›fllard›r. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Gül-Haç, Tap›nakç›lar›n istedikleri büyük de¤iflimi ger-

çeklefltirmek için kullanacaklar› do¤aüstü güçlerin araflt›rma merkezi haline gelmifl-

tir. Olay›n bir baflka dikkat çekici yönü de, her ikisi de Tap›nakç› gelene¤in devam›

olan masonluk ve Gül-Haç örgütleri aras›nda çok yak›n bir iliflki olmas›d›r. Bu iliflki-

nin en basit göstergelerinden biri olarak, ‹skoç ritinin 18. derecesinin "Gül-Haç fiö-

valyesi" olmas› gösterilebilir:

"Basit bir aç›klamaya göre Gül-Haç, Tap›nakç›lar›n K›z›l Haç›ndan kaynaklanmak-

tad›r. Hem mason hem de ‹lluminatus (Ayd›nlanm›fl) olan Mirabeau, ülkede kald›-

¤› süre boyunca, Almanya'daki gizli dernekler hakk›nda birçok fleyi keflfedecek bir

pozisyonda olmufltur ve kesinlikle belirtmektedir ki "17.yüzy›l›n Gül-Haç masonla-

r›, asl›nda gizlice devam eden eski Tap›nakç› tarikat›yd›lar" "37

Konunun uzman› olan Lecouteulx de Canteleu ise durumu daha aç›k bir flekilde

belirtmektedir:

"Fransa'da tarikattan ayr›lan flövalyeler, bundan böyle gizlice, 15. yüzy›lda Bohem-

ya ve Silezya'da yay›lan Flaming Star ve Gül-Haç tarikatlar›n› kurmufllard›r. Bu ta-

rikatlar›n yüksek rütbeli subaylar› bütün hayatlar› boyunca k›z›l haç giyinmek ve

her gün St. Bernard duas›n› yapmak zorundayd›lar."38

Gül-Haç örgütünün amaçlar›n› prati¤e geçirmeye çal›flan kifliler aras›nda en

önemlisi ve en tan›nm›fl› Sir Francis Bacon'dur. 1561 y›l›nda do¤an Bacon ‹ngiltere ta-

rihinde önemli bir yere sahiptir. Yapt›¤› hizmetler sebebiyle 1. Verulam Baronu ve

Saint Albans Vikontu ilan edilmifltir. Yapt›¤› felsefi-bilimsel çal›flmalar, tarihte

Bacon'a pozitif bilimin babas› unvan›n› kazand›rm›flt›r. Ancak bütün bu s›-

fatlar Bacon'un gerçek kimli¤ini aç›klamamaktad›r. Çünkü Bacon as-

l›nda ‹ngiliz Tap›nakç›lar›'n›n Büyük Üstad›d›r. Gül-Haç Üstad›

olarak, gizli ilimler, özellikle de Kabala, büyü ve simya konu-

lar›nda dönemin en bilgili flahsiyetidir. Bilimsel ad› veri-

len ve asl›nda bilimle ilgisi olmayan çal›flmalar›n›n

Tap›nak fiövalyeleri
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Gül-Haçlara ait bir 17. yüzy›l çizimi. Masonlukla ortak
olan üçgen, Ay, Günefl gibi semboller dikkati çekiyor.
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Gül-Haç ve masonluk ayn› felsefeye ve amaçlara sahip iki
gizli örgüttür. Bu benzerlik, sembolizme de yans›m›flt›r:

Masonik gönye içinde gül ve haç kompozisyonu.
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Harun Yahya (Adnan Oktar)

Tap›nakç›lar›n vazgeçilmez bir
ö¤esi ve sembolü olan k›l›ç,

mason localar›n›n da en temel
aksesuarlar›ndan biridir. 
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esas amac›, mistik-do¤aüstü güçleri kullanarak do¤aya hakim olmakt›r. Bacon,

Tap›nakç›lar›n hayalindeki devlet yap›s›n› anlatt›¤› Yeni Atlantis adl› eserinde tam

bir yeryüzü cenneti modeli sunar. Bacon, bu ütopik hikayesinde Bensalem (Yeni Ku-

düs anlam›na gelir) adl› hayali bir adada yaflayan hayali insanlar›n öyküsünü anla-

t›r. En belirgin özellik, adan›n tam bir bilim dünyas› olmas›d›r; çok say›da bilimsel

icad vard›r ve bunlar sayesinde de ada sakinleri "rüzgar› kontrol etmek" gibi ola¤a-

nüstü güçler elde etmifllerdir. Adadaki tüm bu bilimsel çal›flmalar› denetleyen bir de

"bilim evi" vard›r: Solomon's House (Süleyman'›n Evi) ad› verilen bu ev asl›nda

Tap›nakç›lar›n bafllang›ç ve hedef noktas›d›r. 

Sonuç olarak, farkl› isimler alt›nda ayn› amaç için faaliyet yürüten üç kar-

defl örgüt, yani Tap›nakç›lar, masonlar ve Gül-Haç, sonraki bölümlerde de

inceleyece¤imiz gibi, güçlerini ve etkilerini artt›rmaya devam etmifl,

dünyan›n çehresini kendi ideallerine göre de¤ifltirmeye, yönlen-

dirmeye çal›flm›fllard›r. Bu gizli süreç boyunca her türlü yön-

temi kullanm›fl ve halen de kullanmaya devam etmekte-

dirler. 
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Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Masonluk, Tap›nak fiövalye-
leri'nin devam› oldu¤u için,
flövalyelerin ö¤retisinin
önemli bir kayna¤› olan Ka-
bala ve Kabalistik Yahudi
inanç ve ritüelleri de halen
masonlukta yaflamaktad›r.
Örne¤in Yahudiler taraf›n-
dan kullan›lan "flofar" isimli
ça¤r› borusu, mason
localar›nda da kullan›l›r. 



Tap›nak fiövalyeleri

Tap›nak fiövalyeleri, Masonluk ve Gül-Haç sembollerini birarada
sergileyen masonik bir çizim. En alttaki kutuda Jacques de Molay'›n

idam›n›n tasvir edilmesi dikkat çekici. 



Harun Yahya (Adnan Oktar)

Masonik sembolleri topluca gösteren bir illüstrasyon. 





T ap›nak fiövalyeleri'nin gizli tarihini ve bu örgütün ma-

sonlu¤a nas›l dönüfltü¤ünü önceki bölümlerde inceledik. Kuflku-

suz, Tap›nak fiövalyeleri ile masonluk birebir ayn› teflkilatlar de-

¤ildir ancak sahip olduklar› felsefe ayn›d›r. Bu felsefe, H›ristiyan-

l›k (veya ‹slam) gibi ‹lahi dinlerin yerine pagan bir inanc› ve dünya görüflünü yerlefl-

tirmeyi amaçlayan, bu hedef u¤runa her türlü dini inanc› ve kurumu hedef alan,

mistisizm ve okültizm boyas›na batm›fl bir materyalizme dayanan, sapk›n bir ö¤re-

tidir. 

Tap›nakç›lardan miras kalan bu ö¤reti, masonlu¤un özünü oluflturmaktad›r. Ma-

sonluk, bu pagan ö¤retiyi en yüksek derecelerde tam olarak aç›klar, daha alt derece-

lere ise kademe kademe aç›klar. Masonlar›n global stratejisi ise söz konusu ö¤retiyi,

olabilecek en cazip flekilde, genifl kitlelere empoze etmek ve bu ö¤retinin karfl›s›nda

duran güçleri ortadan kald›rmakt›r. 

18. yüzy›ldan bu yana Bat› dünyas›nda geliflen baz› fikri ak›mlar›n ve siyasi ha-

reketlerin perde arkas›nda, iflte masonlu¤un bu global stratejisi yatmaktad›r.

‹ngiliz tarihçi Michael Howard, The Occult Conspiracy (Okült Komplosu) adl› ki-

tab›nda, Tap›nakç› gelenekten gelen masonluk, Gül-Haç, ‹lüminati gibi okült (gizli)

derneklerin, Bat› medeniyetini H›ristiyanl›k öncesindeki pagan kültüre geri dön-

dürmek için yürüttükleri uzun mücadeleyi anlatmaktad›r. Kitab›n giriflinde

konu flöyle aç›klan›r:

Gizli derneklerin ve okült gruplar›n›n -ki bunlar antik esoterik ö¤-

retilerin koruyucusudurlar- milletlerin tarihi üzerinde binlerce

y›ld›r oldukça güçlü ve ço¤u zaman da hayati rol oynad›k-

lar› çok az bilinen bir gerçektir. Masonlar, Tap›nak
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fiövalyeleri veya Gül-Haçlar olarak, bu gizli der-

nekler Frans›z ve Amerikan devrimlerinin ak›fl›n› ve

bir o kadar da Ortaça¤ düzeninin y›k›l›fl›n› etkilemifllerdir...

Naziler, ‹ngiliz güvenlik güçleri, Ameri-

ka'n›n kurucular› ve hatta Vatikan, tüm bunlar

flu veya bu flekilde okült komplosunda rol oyna-

m›fl durumdad›rlar.

Howard'›n da belirtti¤i gibi, söz konusu  müca-

dele tek bir kal›p içinde de¤ildir. Neo-pagan gelenek-

ten do¤an felsefi veya siyasi ak›mlar; Frans›z Devri-

mi'ni haz›rlayan "Ayd›nlanmac›lar"dan tüm Avru-

pa'da sosyalist bir devrim yapmak isteyen Bavyera

‹lüminatilerine, Nazi partisinin temellerini atan Al-

man ›rkç›lar›ndan ‹talyan milli birli¤ine öncülük

eden Carbonari örgütüne kadar genifl bir yelpaze-

de uzanmaktad›r. Bu ak›mlar aras›nda önemli fark-

lar bulunmas›na ra¤men hemen hepsi, dinin top-

lum hayat›ndan d›fllanmas›, dini inançlar›n yerine

materyalist ve natüralist felsefenin benimsenmesi

ve dini kurumlar›n bask› alt›na al›nmas› gibi temel

baz› noktalarda ittifak etmektedir. ‹flte masonluk, bu temel ittifak noktas› üzerinde

18. yüzy›ldan bu yana farkl› flekillere girmifl, kendi bünyesine farkl› siyasi veya fel-

sefi ak›mlardan insanlar katm›flt›r. (Hatta, yukar›daki al›nt›da da belirtildi¤i gibi,

masonluk Vatikan'a da s›zm›fl ve bu kurumu kendi felsefesine göre yönlendirmeye

çal›flm›flt›r.)

Masonlu¤un bir di¤er kayda de¤er yönü ise, üyeleri için önemli bir menfaat ara-

c› oluflturmas›d›r. Bu örgüt pagan (ve dolay›s›yla seküler) oldu¤una göre, üye-

lerinin idealist hedeflerden çok dünyevi kazançlar peflinde olmas› do¤al-

d›r. Bu nedenle masonluk bir taraftan felsefi gibi görünen bir mücade-

le yürütürken, bir yandan da siyasi ve ekonomik bir ç›kar oda¤›

olmufltur. Aynen Tap›nakç›lar›n bir yandan pagan bir ö¤reti-

nin takipçili¤ini yaparken bir yandan da Avrupa'n›n en
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Masonik sembolleri topluca gösteren bir loca belgesi. 

Tarihçi Howard, "Okült
Komplosu" adl› kitab›nda,
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H›ristiyanl›ktan nas›l
uzaklaflt›rd›¤›n› anlatmaktad›r. 



18. yüzy›l masonlar›n›n loca içi ritüellerini gösteren baz› çizimler.
Dikkat edilirse ritüellerde k›l›ç ö¤esi önemli bir yer tutmaktad›r. Bu,

masonlar›n Tap›nakç› gelene¤ini sürdürdüklerini simgeler. 
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18. yüzy›l mason localar›ndaki ritüelleri gösteren di¤er sahneler: 
Yeni üye yap›lan bir masonun tekris töreni.
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Ayn› locada yeni üyeye k›l›ç tehdidi ile yapt›r›lan
"s›rlar› aç›klamama" yemini. 



zengin bankerleri haline gelmeleri gibi. Masonlu¤un

ilerleyen sayfalarda inceleyece¤imiz "mafya ba¤lant›-

s›"n›n temelinde, örgütün bu özelli¤i yatmaktad›r. 

Masonluk do¤as› gere¤i gizli bir örgüt oldu¤u için, örgütün

tarihteki tüm faaliyetlerini tek tek ortaya dökmek mümkün de¤ildir.

Tek çözüm, buzda¤›n›n görünen k›s›mlar›n› bulmak ve buradan yola ç›ka-

rak buzda¤›n›n tümünü tahmin etmeye çal›flmakt›r. Bu bölümde, iflte bu man-

t›k içinde, masonlu¤un son iki yüzy›l›n tarihinde b›rakt›¤› baz› izleri inceleyece¤iz. 

‹lüminatinin Devrim Planlar›
Tap›nakç› gelene¤in masonlu¤a dönüflümü içinde, birtak›m yan ürünler de orta-

ya ç›kt›. Gül-Haçlar bunlar›n biriydi. Bir di¤eri ise, okültizm tarihinin en tart›flmal›

örgütlerinden biri olan ‹lüminati (Ayd›nlanm›fllar) Derne¤i'ydi. Almanya'n›n güne-

yindeki Bavyera bölgesinde kuruldu¤u için "Bavyera Ayd›nlanm›fllar›" olarak da bi-

linen dernek, masonik ideallere uygun bir siyasi düzeni devrim yoluyla kurmak

amac›n› tafl›yordu. Monarflilere ve Kilise'ye fliddetle düflman olan ‹lüminati, Adam

Weishaupt adl› bir hukuk profesörü taraf›ndan kurulmufltu. Adam Weishaupt, örgü-

tün amaçlar›n› flu flekilde s›ralam›flt›:

1- Bütün monarflilerin ve düzenli hükümetlerin feshedilmesi,

2- fiahsi mülkiyet ve verasetin feshedilmesi,

3- Aile hayat› ve evlilik kurumunun feshedilmesi ve çocuklar için komünal bir e¤i-

tim sisteminin kurulmas›,

4- Bütün dinlerin feshedilmesi.39

The Encyclopedia of Occult'ün bildirdi¤ine göre, Almanya içinde gittikçe güç-

lenen ‹lüminati hareketi, bütün masonik ritüelleri uygulamakla beraber,

geleneksel mason localar›ndan ayr› bir yap›dayd›. Weishaupt, örgüte

kat›lan yüzlerce entelektüel üzerinde büyük bir otorite kurmufltu.

Örgüt üyelerinin yaln›zca çok az bir bölümü, "Büyük Üs-

tad"la, yani Weishaupt'la yüzyüze görüflebiliyordu.
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Dine karfl› "patolojik bir nefret" duyan Weishaupt,
masonik ‹lüminati örgütünün kurucusuydu. 



1780'de Alman mason localar›n›n Üstadlar›ndan

olan Baron Von Knigge'nin kat›l›m›yla, örgütün gücü iyi-

ce artt›. Weishaupt ve Knigge, Almanya'da, din ve monarfli

karfl›t› bir devrim yapma haz›rl›¤›na girifltiler. Fakat hü-

kümetin durumdan haberdar olmas› üzerine, ‹lüminati

Üstadlar› Weishaupt ve Knigge, örgütü da¤›t›p normal

mason localar›na kat›lmaya karar verdiler. Birleflme,

1784'te gerçekleflti. 

Okült tarihçilerce kabul edildi¤ine göre, Frans›z Devri-

mi'nde rol oynayacak olan baz› devrimcilerin aras›nda, Babe-

uf gibi ‹llümine kökenliler de önemli bir yer tutuyordu.40

‹lüminati, özellikle din düflmanl›¤› ile ön plana ç›kan bir

örgüttü. ‹ngiliz tarihçi Michael Howard'›n ifadesiyle, örgü-

tün Büyük Üstad› olan Weishaupt, kurulu dine karfl› "patalo-

jik bir nefret" duyuyordu.41 Bu nefreti, siyasi bir devrimle uy-

gulamaya geçirmeye çal›flt›lar. Baflar›l› olamad›lar, ancak hedefledikleri devrim,

Fransa'daki "biraderleri" taraf›ndan haz›rland› ve hayata geçirildi. Bu, ünlü Frans›z

Devrimi'ydi.

Frans›z Devrimi ve Jacques de Molay'›n Öcü
Hat›rlanaca¤› gibi, Tap›nak fiövalyeleri Fransa Kral› ve Katolik Kilisesi'nin ortak-

lafla düzenledikleri bir bask›nla yakalanm›fl, yarg›lanm›fl ve sonra da la¤vedilmifller-

di. Hiç kuflku yok ki, bu iki kurumu zay›flatmak ve mümkünse ortadan kald›rmak,

Tap›nakç› gelene¤in ve bunun temsilcisi olan masonlu¤un en öncelikli hedeflerin-

den biri oldu. Bu hedefin gerçekleflmesinin en büyük aflamas› olan Frans›z

Devrimi'nde masonlu¤un rol oynamas›, bu nedenle oldukça anlaml›d›r.

‹ngiliz tarihçi Michael Howard, The Occult Conspiracy adl› kitab›n-

da localar›n, devrimin haz›rlanmas›ndaki rolüne dikkat çeker.

Howard'›n bildirdi¤ine göre, devrimin haz›rlanmas›nda en

etkili localardan biri, Büyük Üstadlardan Savalette de

Tap›nak fiövalyeleri
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Lage taraf›ndan kurulan "Gerçe¤in Dostlar›" adl› giz-

li örgüttü. Bu locan›n politik felsefesi, devrimi do¤uran

sosyal reformun ana hatlar›n› çiziyordu. Savalette de Lage ile

iliflki içinde olan bir di¤er önemli loca, Neuf Soeurs (Dokuz K›zkar-

defller) locas›yd›. Üyeleri aras›nda Voltaire, Benjamin Franklin, Paul

Jones gibi isimlerin yer ald›¤› loca, özellikle Kilise'nin dini e¤itim sistemi-

ne karfl› seküler bir alternatif gelifltirmeye çal›flm›flt›. Tarih, edebiyat, kimya ve

t›p konular›nda Kilise ö¤retisinin tümüyle d›-

fl›nda ve tümüyle seküler teoriler gelifltirildi.

Bu loca taraf›ndan kurulan Apollo Koleji, dev-

rim s›ras›nda Lycée Republican ad›n› ald›. 

Masonlu¤un, devrimde büyük rolü oldu-

¤u, devrimin hemen arkas›ndan kaleme al›nan

çeflitli kitaplarda dile getirilmifltir. Yayg›n bir

iddiaya göre, Frans›z Devrimi'ni ateflleyen

ayaklanman›n plan›, 1782 y›l›nda Wilhelms-

bad'da toplanan Büyük Masonik Konvansi-

yon'da yap›lm›flt›. Konvansiyon'a kat›lanlar

aras›nda devrimin önemli liderlerinden Com-

te de Mirabeau da vard›. Mirabeau, Fransa'ya

döner dönmez Konvansiyon kararlar›n›n de-

taylar›n› Frans›z localar› içinde organize et-

miflti.42

Devrimin perde arkas›nda önemli rol oy-

nayan kiflilerin bafl›nda ise Comte Cagliostro geliyordu. As›l ad› Joseph Balsamo olan

Sicilya do¤umlu Cagliostro, Almanya'da hem klasik mason localar›na hem de ‹lü-

minati locas›na üye olmufltu. Bir süre sonra devrimin altyap›s›n› haz›rlayacak

ajanlardan biri olarak seçildi. Görevi, tüm Avrupa'y› dolaflarak radikal ve

devrimci düflünceleri yaymakt›. Sonunda Fransa'ya giderek Jako-

benler'e kat›ld›. 1785'teki Büyük Masonik Kongre'de devrimin

haz›rl›¤› ile ilgili yeni direktifler ald›. Ayn› y›l patlak veren

ünlü Kraliçe Gerdanl›¤› skandal›n›n merkezinde Cagli-
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Frans›z Devrimi korkunç bir teröre sahne oldu. On binlerce insan
giyotine gönderildi. Masonlu¤un "özgürlük, eflitlik, kardefllik"

slogan›n›n ard›nda, büyük bir barbarl›k yat›yordu.
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ostro vard›. Skandal, Kraliçe ile Kardinal aras›nda bir aflk maceras› yafland›¤› izleni-

mi vermek için düzenlenmifl bir komploydu ve halk aras›nda hem Kraliyet'in hem

Kilise'nin itibar›n› büyük ölçüde zay›flatt›. Skandal›n masonlar›n bir ürünü oldu¤u-

nu Frans›z romanc› Alexandre Dumas da do¤rular.43

Loca taraf›ndan "ajan-provokatör" olarak görevlendirilen Cagliostro, Kraliçe

Gerdanl›¤› skandal›n›n ve devrime zemin haz›rlayan daha pek çok geliflmenin mer-

kezindeydi. 1787 y›l›nda Londra'da bulundu¤u s›rada Paris'teki dostlar›na yazd›¤›

bir mektupta, yaklaflan devrimden söz etmifl, Bastille hapishanesinin bas›laca¤›n›,

Monarflinin ve Kilise'nin y›k›laca¤›n› ve ak›l prensipleri üzerinde yeni bir din

kurulaca¤›n› haber vermiflti.44

Bu, kuflkusuz Cagliostro'nun inan›lmaz ileri görüfllülü¤ünden

de¤il, loca içindeki üstlerinden ald›¤› istihbarattan kaynaklan›-

yordu. Çünkü Michael Howard'›n ifadesiyle, "1785-1789 y›l-

lar› aras›nda Fransa'da yer alan çok say›da loca, monarfliyi
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Binlerce insan› giyotine gönderen
Robespierre, sonunda ölüm maki-
nas›na kendi bafl›n› verdi. 



ve kurulu düzeni y›kmak için full-time çal›fl›yordu".45

Devrim gerçekten de büyük ölçüde bir mason ese-

riydi. Masonlar devrimi hem kurmak istedikleri sosyal dü-

zen için büyük bir aflama, hem de Tap›nakç›lara karfl› Fransa Kra-

l›n›n yapt›klar›n›n bir intikam› olarak görüyorlard›. K›flk›rt›lm›fl y›-

¤›nlar Bastille hapishanesine do¤ru yürüdüklerinde Mirabeau, "Monarfli,

Tap›nakç›lar Örgütünün torunlar›ndan öldürücü bir darbe ald›" demiflti.46

Bu arada, içindeki tutuklu say›s›n›n iki elin parmaklar›n› geçmedi¤i ve hiçbir stra-

tejik önemi olmayan Bastille hapishanesinin bu denli büyük bir sembol haline geti-

rilmesinin de bir anlam› vard›: Tap›nakç›lar›n Büyük Üstad› Jacques de Molay 1314

y›l›nda idam edilmeden önce, uzun süre Bastille'de tutuklu kalm›flt›!... Devrimle

birlikte madem De Molay'›n intikam› al›n›yordu, o halde öncelikle Bastille hedef

al›nmal›yd›.47

Devrimin içinde masonlu¤un, daha do¤rusu yeni-Tap›nakç›lar›n oynad›¤› rol,

Cagliostro taraf›ndan daha 1789 y›l›nda itiraf edildi. Cagliostro Engizisyon taraf›n-

dan tutuklanm›flt› ve can›n› kurtarmak için bildi¤i herfleyi bir bir anlatt›. Anlatt›kla-

r›n›n bafl›nda, Tap›nakç› gelene¤i koruyan masonlar›n tüm Avrupa'da zincirleme bir

devrim yapma planlar› geliyordu. Masonlar›n as›l amac›n›n ise, Tap›nakç›lar›n ya-

r›m b›rakt›¤› ifli bitirerek Papal›¤› yok etmek oldu¤unu, ya da Papal›¤›n ele geçiril-

mesinin hedeflendi¤ini de itiraf etmiflti.

Masonlar›n ve ‹lüminati kökenli devrimcilerin Frans›z Devrimi'ni körüklemek

için kulland›klar› yöntemler ise son derece ac›mas›zd›. William T. Still'in, New World

Order (Yeni Dünya Düzeni) adl› kitab›nda anlatt›¤›na göre;

1789 y›l›n›n ilkbahar ve yaz aylar›nda ‹lüminatilerin tah›l piyasas›nda gerçeklefltir-

dikleri manipulasyonlar sonucunda yapay bir bu¤day darl›¤› yarat›ld›. Bu durum o

denli genifl bir açl›¤a yol açt› ki, tüm ülke k›sa zamanda ayakland›. Olaylar›n ba-

fl›n› çeken kifli, Fransa Büyük Do¤u (Grand Orient) Locas›n›n Büyük Üstad›

Orleans Dükü idi. ‹lüminatiler, halk›n çekti¤i ac›lar› bir araç olarak kul-

lanarak yaratt›klar› huzursuz ortam›n devrimci eylemlerine yararl›

olaca¤›n› planlam›fllard›. Gerçekten de, besin stoklar›n› bloke

ederek ve Ulusal Meclis'te tüm reform giriflimlerini engel-

leyerek durumu iyice kötülefltirdiler ve halk› tam anla-

m›yla açl›¤a mahkum ettiler...
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Öncelikle tüm ülkede eflzamanl› bir panik duy-

gusu yarat›ld›. Köyden köye, kentten kente giden at-

l›lar, yurttafllara "haydutlar›n!" yaklaflmakta oldu¤unu ve

kendilerini korumak istiyorlarsa silâha sar›lmalar› gerekti¤ini

bildirdiler. Ayr›ca, yurttafllara tüm bu olaylar›n sorumlular›n›n

malikânelerde ve flatolarda gizlendikleri, bizzat Kral›n buralar› atefle

vermelerini buyurdu¤u söylendi. Fransa Kral›na ba¤l› olan halk bu emirle-

re uydu. Art›k alevlerin denetlenmesi olanaks›zd›, ya¤ma ve y›k›m sürerken,

anarfli gittikçe yayg›nlafl›yordu.

Frans›z Devrimi'yle birlikte ço¤unlu¤u mason olan Jakoben-

ler büyük bir terör dönemi bafllatt›lar. Baflta din adamlar› ve

monarfli yanl›lar› olmak üzere onbinlerce insan giyotine gön-

derildi ve Fransa tam bir kan gölüne dönüfltü. Bu vahfletin ba-

z› detaylar› ve bu detaylarda yer alan masonik mesajlar ol-

dukça düflündürücüydü:

Paris sokaklar› teröre teslim olmufltu...1793 Kas›m›'nda tüm

Fransa'da rahiplerin öldürülmeye bafllanmas›, dine karfl› bir kam-

panyan›n yürürlü¤e girdi¤ini ortaya koyuyordu. Tüm mezar-

l›klara, ‹lüminatilerin ünlü slogan› olan "Ölüm Sonsuz bir Uy-

kudur" sözlerini içeren yaz›lar as›lmaya baflland›. Paris'teki ki-

liselerde "Ak›l Bayramlar›" ad› alt›nda e¤lentiler düzenleniyor,

fahifleler tanr›ça gibi tahta ç›kar›l›yorlard›. Bu törenlerin bir ad›

da "Exoterion"du ve Weishaupt'un kaleme ald›¤› "Aflk Tanr›ça-

s›n›n Kutsanmas›" adl› bir fliiri örnek al›yorlard›... 

1793 y›l›n›n sonlar›na do¤ru, yeni devrim yönetimi, say›lar› yüz binlere ulaflan iflsiz-

lerle yüz yüze kald›. Devrimin önderleri, sonradan bütün diktatörlerin taklit edece-

¤i yeni bir "terör" projesini uygulamaya geçirdiler: "nüfus azalt›lmas›." Amaç,

Fransa'n›n 25 milyona ulaflan nüfusunu 16 milyona indirmekti. Robespierre,

nüfusun azalt›lmas›n› kaç›n›lmaz buluyordu...

Nüfusun azalt›lmas› ile görevli devrim komitesi üyeleri, gece gün-

düz harita bafl›nda her kentte kaç kellenin kopart›lmas› gerek-

ti¤ini hesapl›yorlard›. Devrim mahkemeleri kimlerin öl-

mesi gerekti¤ine karar veriyor ve sonu gelmez bir
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kurban sürüsü giyotinin yolunu tutuyordu. Yal-

n›zca Nantes'de, bir gece içinde 500 kimsesiz çocuk

kent mezbahas›nda öldürülüyor, 144 yoksul kad›n nehre

f›rlat›l›yordu.48

Bu vahflet, baflta belirtti¤imiz gibi, Tap›nakç› gelene¤in ve bunun

temsilcisi olan mason dernekleri ve ‹lüminati üyelerinin dine ve monarfli-

ye olan nefretlerinin bir ürünüydü. 

1796 y›l›nda Fransa'da The Tomb of Jacques de Molay (Jacques de Molay'›n Meza-

r›) adl› bir kitap yay›nland›. ‹çinde, Frans›z Devrimi'nin, kökenleri Tap›nakç›lara

uzanan masonlar taraf›ndan yap›ld›¤› anlat›l›yordu. Bir y›l sonra Cizvit rahibi Father

Bamuel, Memoires pour serir de l'histoire du Jacobinisme (Jakobenizm Tarihinden Hat›-

ralar) adl› bir kitap yazd›. ‹çinde Tap›nakç›lar›n mason görüntüsü alt›nda halen var

olduklar› ve devrimi de onlar›n yapt›¤› anlat›l›yordu. Rahip, ‹ngiliz ‹ç Savafl›'n›n da

bir Tap›nakç› tezgah› oldu¤unu yazm›flt›.49

1808 y›l›nda Paris'teki St. Paul Kilisesi'nde Jacques de Molay'›n an›s›na bir anma

töreni düzenlendi. Törene kat›lan masonlar, ayn› Ortaça¤ Tap›nakç›lar› gibi giyin-

mifllerdi. De Molay'›n kemikleri ve baz› flahsi eflyalar› üzerinde ritüeller yap›ld›. Ma-

sonlar daha sonra töreni d›flar› tafl›rarak Tap›nakç› bayraklar› ile Paris caddelerinde

yürüyüfl yapt›lar.50 5 yüzy›l önce Kral ve Kilise taraf›ndan Paris'te idam edilmifl olan

Jacques de Molay bu kez yine Paris'te törenle an›l›yordu. 

Kilise de Kral da art›k yoktu çünkü. Ve ortal›k kan gölüydü. 

Kar›ndeflen Jack Cinayetlerinin ‹çyüzü
Masonlar›n siyasi faaliyetlerini ve özellikle de illegal yönlerini araflt›r›rken kar-

fl›m›za ç›kan önemli bir konu da, ünlü "Kar›ndeflen Jack" cinayetleridir.

Bu seri cinayetler, 1888 y›l›nda Londra'da gerçeklefltirilmifltir. 9 haftal›k

bir süre içinde tam 5 ayr› hayat kad›n›, gövdeleri yar›l›p parçalanarak

vahfli flekilde öldürülmüfltür. Katilin kim oldu¤u hiçbir zaman bu-

lunamam›fl ve bir s›r olarak kalm›flt›r. Katili tan›mlamak için

kullan›lan "Kar›ndeflen Jack" sözü, cinayetlerin hemen
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ard›ndan bu isimle polise gönderilen baz› mektup-

lardan kaynaklanmaktad›r. "Kar›ndeflen Jack" denen kifli-

nin (veya kiflilerin) gerçek kimli¤i meçhuldur.

Ama konuyu inceleyen baz› araflt›rmac›lar›, bunun siyasi

amaçlara yönelik bir komplo oldu¤u ve komplonun kayna¤›n›n da

masonluk oldu¤u kan›s›na yönelten baz› önemli bulgular vard›r. Bunlar›

birlikte inceleyelim.

Kar›ndeflen Jack cinayetlerinin gerçekleflti¤i s›ralar, ‹ngiliz monarflisi büyük bir

skandal›n efli¤ine gelmiflti. 

Kraliçe Victoria'n›n o¤lu olan King Edward VII, 1888 y›l›nda ‹ngiltere'de mason-

lar›n Büyük Üstad› idi. Onun o¤lu Eddy ise, e¤er büyükanne ve babas› ondan önce

ölürse, Kral olabilirdi. Ancak Eddy'nin saray disiplinine uymayan bir özel yaflam›

vard›. 1888'de Londra'daki Walter Sickert ismindeki ressama ve arkadafllar›na gizli-

ce ziyaretler yap›yordu. Eddy; bu çevrede Annie isminde Katolik ve alt tabakadan

gelen bir tezgahtar k›z ile tan›flt› ve iliflki kurdu.  Bir süre sonra bir bebekleri oldu ve

gizlice evlendiler. Sickert; Eddy ve Annie'nin k›zlar› için bir dad› tuttu. Mary (veya

Marie) isimli dad› ve Sickert onlar›n bu gizli dü¤ünlerinde flahit oldular. 

O s›rada, ‹ngiltere büyük bir politik kar›fl›kl›k  içerisindeydi ve e¤er halk kral ol-

maya bu denli yak›n birisinin Annie gibi bir kad›n ile evlendi¤ini ö¤renirse, bu du-

rum monarflinin sona ermesine neden olabilirdi. (Katolik birisiyle evlenmek, ‹ngiliz

Kraliyet ailesinin kurallar›na ayk›r›yd›, ayr›ca Annie'nin alt tabakadan olmas› da bir

sorundu). Böyle bir skandal, ayn› flekilde ‹ngiliz politik ve sosyal sisteminden ç›-

kar› olanlar›n  özellikle de masonlar›n sonu olabilirdi. 

Bütün bunlar Kraliçe Victoria'n›n kula¤›na gidince, Kraliçe, Marquess of Salis-

bury isimli Baflbakan›n› bu olay› temizlemek ile görevlendirdi. Salisbury ünlü bir

masondu. Bu skandal› kapatmak için, Annie'yi ak›l hastanesine yerlefltirdi, ve

tam 32 y›l sonra da Annie orada öldü. K›zlar› da daha sonra Sickert'in met-

resi haline geldi ve ondan bir o¤lu oldu. Skandal dü¤ünün flahidi olan

Marie Kelly ise alkolik bir hayat kad›n› oldu ve bildiklerini di¤er

3 hayat kad›n› arkadafl› ile paylaflt›. Onlar ise onu, Prens

Eddy'nin yapt›klar›n› deflifre etmekle tehdit ettiler. Bu-
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nu ö¤renen Baflbakan Salisbury bu tehditin sona ermesi gerekti¤ine karar verdi ve

Kraliçe'nin doktoru olan ve ayn› zamanda Annie'ye ak›l hastas› raporunu veren yük-

sek dereceli mason biraderi Sir William Gull'dan bu konuda yard›m istedi.   

Gull, Marie'nin ve di¤er hayat kad›nlar›n›n varl›¤›n› ‹ngiliz monarflisi ve ma-

sonluk için bir tehdit olarak kabul etti ve masonik ritlere dayanarak bu kad›nlar›

tek tek öldürmeye karar verdi. ‹flte tüm ‹ngiltere'yi dehflete düflüren Kar›ndeflen

Jack cinayetleri böyle bafllad›. Gull, kurbanlar›n› aynen masonik ritüellerde yaz›l› ol-

du¤u gibi, büyük bir vahfletle öldürüyordu. Baflbakan Salisbury, hükümetteki di-

¤er masonlar ve polis teflkilat› Gull'un suçlar›n› gizlediler. Çünkü mason olarak

onlardan beklenen, bu s›rr› saklamalar› ve Gull'un yapt›¤›n› takdir etmeleriydi.

Gull, özel arabas›n›n sürücüsü olan Netley ile ressam Sickert'› o 4 hayat kad›n›n› ta-

n›mas›na yard›mc› olmalar› için ikna etti. Ard›ndan kad›nlar› arabalar›na ald›lar,

öldürdüler ve mason ritlerine göre kesip parçalad›ktan sonra seçilen yerlere vü-

cutlar›n›n parçalar›n›  att›lar.

Gull, kurbanlar›n› flu flekilde öldürmüfltü: 

a)31 A¤ustos 1888'de Mary Ann (Polly) Nichols'un bo¤az›, kula-

¤›ndan bafllay›p tüm bo¤az›n› saracak flekilde  derin bir flekilde

kesilmifl, karn› yar›lm›fl ve aç›k bir flekilde b›rak›lm›flt›.  

b) 8 Eylül 1888'de Annie Chapman'›n bo¤az› vahfli

Tap›nak fiövalyeleri
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bir flekilde kesilmifl, dili d›flar› f›rlam›fl ve kalan›n›

yutmufltu. Karn› tamamen yar›lm›fl, ba¤›rsaklar› ç›kar›l-

m›fl, bir ucu omuzunda di¤er ucu vücudum ba¤l› bir flekil-

deydi. Midesinin bir k›sm› ç›kar›lm›fl ve sol omuzunun üst taraf›-

na konmufltu, kad›n›n rahmi ve vajinas›n›n bir k›sm› ile mesanesinin

büyük bir bölümü ç›kar›lm›flt›. Mücevherleri ve demir paralar› ç›kar›lm›fl

ve pirinçten yap›lm›fl 2 adet yüzük aya¤›na tak›lm›flt›. 

c) 30 Eylül 1888'de Elizabeth (Liz) Stride'›n bo¤az› çenesinin bir yan›ndan di-

¤er yan›na dek kesilmiflti. 

d) 30 Eylül 1888'de Gull, en son ve en önemli

kurban›n›, yani Marie Kelly'i öldürmek üzere oldu-

¤unu düflünüyordu. Ancak yanl›fll›kla Catherine

(Kate) Eddowes'u öldürdü. (Bu kad›n, Kenny isim-

li bir adamla yafl›yordu ve Mary Ann Kelly ismini

kullan›yordu.) Eddowes'un bo¤az› bir kula¤›ndan

di¤erine dek kesilmiflti, burnu tamamiyle yerinden

ç›kar›lm›flt›, sa¤ kula¤›n›n bir k›sm› kesilmiflti, yü-

zünün di¤er bölümlerinde üçgen fleklinde derin

kesikler vard›, karn› tamamen aç›lm›fl, ba¤›rsakla-

r› d›flar›ya ç›kar›lm›fl ve sa¤ omuzunun üzerine

yerlefltirilmiflti. Aya¤›n iki parças› kopar›lm›fl ve

vücudu ile sol kolunun aras›na dikkatle yerlefltiril-

miflti. Sol böbre¤i ile rahminin bir k›sm› kesilip

at›lm›flt›. 

Polis; kad›n›n yan›nda önlü¤ünden kesilmifl

ve kandan s›r›ls›klam olmufl bir parça buldu. Bu parça, kad›n›n hala üzerinde yer

alan bir parçaya tam olarak uyuyordu. Bunun yukar›s›ndaki siyah duvarda

ise beyaz bir tebeflirle yaz›lm›fl olan flu yaz› duruyordu. "Juwes'ler hiçbir

fleyle suçlanmayacak olan insanlard›r."  

e) Eddowes hakk›nda yapt›¤› yanl›fll›¤› 9 Kas›m 1888'de an-

layan Gull ve müttefikleri, Mary Kelly'yi apartman daire-

sinde öldürdüler. Kad›n›n bo¤az› tamamiyle kesilmiflti,
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midesi tamamen d›flar› ç›kar›lm›fl ve mide çukuru ta-

mamen boflalt›lm›flt›, gö¤üsleri kesilmiflti, kollar› parça-

lanm›flt›, yüzü tan›nmayacak hale getirilmiflti, rahmi, böbrek-

leri ve gö¤üslerinden birisi bafl›n›n alt›ndayd›, di¤er gö¤sü ise sa¤

aya¤›n›n oradayd›, karaci¤eri ayaklar›n›n aras›nda, ba¤›rsaklar› sa¤

taraf›nda, dala¤› sol taraf›ndayd›. Kar›n derisi sökülmüfltü. Ci¤erinin bir

k›sm› ve kalbinin tamam› kay›pt›.

‹flte tüm bu garip ve korkunç olaylar, konuyu inceleyen araflt›rmac›lar› olay›n

perde arkas›ndaki gerçe¤e götürdü:

E¤er bunlar alelade cinayetler olsayd›, kesip parçalama olaylar› katili yakalanma

tehlikesine sokard›. (Katledilenlerden biri olan Stride, arabaya binmeyi reddetti¤i

için, çabucak sokak ortas›nda öldürülmüfltü). Bir tür ritüeli and›ran bu ak›l almaz

kasapl›¤›n tek aç›klamas›, masonik ritlere olan uygunlu¤uydu. Bo¤azlar›n kesilme

flekli, kalplerin ç›kart›lmas›, ba¤›rsaklar›n d›flar›ya ç›kart›lmas›, üçgen fleklinde ke-

sikler, maktülün önlü¤ünün bir k›sm›n›n kesilip ç›kart›lmas›... Tüm detaylar, mason

localar›nda okunan ve "hainlerin cezas›" olarak belirtilen vahfletlerle uyufluyordu... 

Kar›ndeflen Jack'in son kurban› olan Eddowes; "Mitre Karesi" (Mitre Square) ola-

rak bilinen semte  b›rak›lm›flt›. Mitre (terzilikte ve inflatta kullan›lan gönye benzeri

araç) ve kare masonik aletlerdir ve mitre han› da masonlar›n meflhur buluflma yeridir. 

Peki cinayet yerindeki duvarda bulunan "Juwes" kelimesi ne anlama geliyordu?

Baz› yorumcular bunun "Jews" (Yahudiler) kelimesinin yanl›fl yaz›lm›fl hali oldu¤u-

nu ileri sürmüfllerdir. Oysa ifllenen cinayetler ve kullan›lan yöntemler, bunlar›n faili-

nin son derece e¤itimli bir kifli oldu¤unu göstermektedir ve bu da böyle basit bir ya-

z›m yanl›fll›¤› yap›lmas› ihtimalini çok düflürmektedir. Konuyu inceleyen pek çok

araflt›rmac› ise, "Juwes" kelimesinin, masonlukta masonlu¤un simgesel kurucusu

olarak kabul edilen Hiram Abiff'i öldüren üç hainin, yani Jubela, Jubelo ve Jube-

lum'u ifade etti¤i kanaatindedir. 

Bir baflka ilginç detay ise, bu yaz›n›n polisler taraf›ndan bulunur bu-

lunmaz silinmesidir. Ceset bulundu¤unda, polis flefi ve ayn› zaman-

da da bir mason olan Sir Charles Warren, daha önce hiçbir cina-

yet mahaline gitmemesine ra¤men, bu kez kendisi olay ye-

rine gitmifl ve duvardaki yaz›y› görür görmez bunun
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silinmesini emretmifltir. 

Tüm bunlar, tarihte Kar›ndeflen Jack cinayetleri olarak bilinen vahfletin, gerçek-

te siyasi amaçlar içeren masonik bir komplo oldu¤una iflaret etmektedir. Nitekim

masonlar›n, bu tarihten önce de   Mozart ve William Morgan gibi ünlüler de dahil ol-

mak üzere, kendilerine ihanet ettiklerini düflündükleri kiflileri katlettiklerine dair

önemli deliller vard›r. Kar›ndeflen Jack cinayetlerinin gerçek faili oldu¤u san›lan

yüksek derece mason Dr. Gull'un 1890'da öldü¤ü aç›klanm›flt›r. Oysa  gerçekte bu ta-

rihte ölmemifl, 'Thomas Mason' ismi alt›nda bir ak›l hastanesine konmufl ve uzun

y›llar sonra burada ölmüfltür. 

Olay›n iç yüzünün bafl›ndan beri fark›nda olan ressam Sickert ise

gerçek hikayeyi o¤lu Joseph'e anlatm›flt›r. Joseph ise, aradan nere-

deyse 3 çeyrek as›r geçtikten sonra gerçe¤i gazeteci Stephen

Knight'a aç›klam›fl ve masonluk konusunda derinlemesine

bilgiye sahip olan Knight bu konuyu Jack the Ripper:
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Masonlu¤un "ihanet" suçundan katletti¤i ünlülerden birinin de Mozart oldu¤una 
dair deliller vard›r. Üstte, Mozart hakk›ndaki masonik bir çizim. 



Kar›ndeflen Jack cinayetleri hiçbir zaman çözülemedi. Üstte, dönemin
‹ngiliz bas›n›nda polisin olay karfl›s›ndaki flaflk›nl›¤›n› espiri yollu dile

getiren bir karikatür yer al›yor. Baz› tarihçilere göre, polisin katili 
bulamamas›n›n gerçek nedeni, hem katilin hem de üst düzey 

polis fleflerinin mason olufluydu.
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The Final Solution (Kar›ndeflen Jack: Son Çözüm) adl› kitab›nda aç›klam›flt›r.

Knight'in 1976'da yay›nlanan bu kitab›ndan beridir olay büyük bir tart›flma konusu-

dur. Masonlar Knight'›n tezini ›srarla reddetseler de, pek çok delil bu tezi destekle-

mektedir. Bu konuyu gündeme tafl›yan en son geliflme ise, 2001 y›l›nda çevrilen bir

Hollywood yap›m› olan From Hell (Cehennemden) adl› filmdir. Kar›ndeflen Jack ci-

nayetlerini konu edinen ve tamamen tarihsel gerçeklerden yola ç›karak çevrilen

filmde, olaylar›n masonik bir komplo oldu¤u detayl› olarak gösterilmektedir. 

Tüm bu hikayenin en çarp›c› yönü ise, büyük olas›l›kla "buzda¤›n›n görünen

k›sm›" olmas›d›r. Masonluk gizli bir örgüt oldu¤u ve "haricilere" (mason olmayanla-

ra) hiçbir zaman s›r vermedi¤i için, masonik faaliyetlerin ço¤u karanl›k bir sis

perdesinin ard›ndad›r. Kar›ndeflen Jack cinayetleri, bu sis perdesinden d›fla-

r› s›zan bir "örnek"tir ve di¤er örneklerin ne kadar korkunç olabilece¤i

hakk›nda fikir vermektedir. 

Buzda¤›n›n di¤er baz› görünen k›s›mlar›n› incelemeye de-

vam edelim. Bu sayede, buzda¤›n›n tümü hakk›nda fikir

sahibi olabiliriz. 

"Kar›ndeflen Jack" ismi, cinayetler sürecinde polise gelen baz› mektuplardan kaynaklanmaktad›r.
Bu mektuplarda katil oldu¤unu iddia eden kifli, cinayetleri ifllemenin kendisine "zevk" verdi¤ini
anlatm›fl ve "Kar›ndeflen Jack" ismiyle imza atm›flt›r. Katilin gerçek ismi ise bilinmemektedir.
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FROM HELL (CEHENNEMDEN)

Tamamen tarihi belgelere dayanılarak hazırlanan bir Hollywood filmi olan 

From Hell (Cehennemden), Karındeflen Jack cinayetlerinin masonik bir komplo

oldu¤unu tüyler ürpertici perde arkas›yla gözler önüne sermektedir. Filmden alınmıfl olan afla¤ıdaki

karelerde baz› önemli sahneler yer almaktadır.

Karındeflen Jack'in kurbanlarından biri ve cesedin polis tarafından bulunuflu.

Tap›nak fiövalyeleri
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Karındeflen Jack'in cinayet 
yerinden uzaklaflmas›
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Karındeflen Jack'in kurbanlarından bir di¤erinin
bulunuflu, From Hell filminde bu flekilde canland›r›lm›fl.
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Filmin bu karelerinde, olayın sırrını arafltıran dedektif  Abberline'nın
masonik kaynakları inceleyifli ve cinayetler ile masonluk arasındaki

iliflkiyi keflfedifli anlatılmakta. 
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Karındeflen Jack oldu¤u tahmin edilen Dr. Gull (üstte) ve mason locasındaki di¤er "birader"leri.
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Karındeflen Jack cinayetlerinin örtbas edildi¤i mason locas›nda düzen-
lenen bir tekris töreni. Törende masonlu¤a yeni giren bir üyeye önce

"orada göreceklerini baflka yerde asla anlatmayaca¤›na" dair ölüm
tehdidi alt›nda yemin ettiriliyor. 



Harun Yahya (Adnan Oktar)

Tekris töreninin sonu: Locaya kabul edilen yeni masonun gözba¤›
aç›l›yor ve eskiden "harici" (masonluk d›fl›) olan yeni üye mason 

locas›n›n içini ilk kez görüyor.



Propaganda Due (P2)
1981 y›l›n›n Mart ay›nda, iki Milan savc›s›, 1979 y›l›nda

sahte bir kaç›r›lma olay›yla ortadan kaybolan Sicilya do¤umlu

uluslararas› banker Michele Sindona'n›n durumunu araflt›r›yorlard›.

Vatikan'›n mali dan›flman› olan Sindona'n›n ayn› zamanda mafya ile de ya-

k›n ba¤lant›lar› oldu¤unu düflünüyorlard›. Araflt›rmalar› s›ras›nda ilginç bir

fley buldular: Sindona polisten kaçarak Palermo'da sakland›¤› s›rada tam 600 mil

kuzeydeki Arezzo kentine gitmifl ve orada Licio Gelli adl› bir tekstil üreticisi ile görüfl-

müfltü. Sindona gibi bir kiflinin, "yeralt›nda" oldu¤u bir s›rada, kendisiyle görüflmek

için 600 mil yol tepti¤i bu Licio Gelli, kuflkusuz önemli birisi olmal›yd›.

Bu nedenle savc›lar Gelli'nin araflt›r›lmas› emrini verdiler. 17 Mart günü polisler

bu ilginç sanayicinin ofisinde gizli bir liste buldular. Listede tam 962 isim vard›. Ve bu

liste s›radan bir liste de¤ildi; Propaganda 2, ya da k›saca P2 ad›ndaki bir mason loca-

s›n›n üyelerinin listesiydi. Gelli ise bu locan›n Büyük Üstad›yd›. 

Listeyi bulanlar› flaflk›na çeviren fley ise, locan›n üyelerinin ‹talya'n›n en önemli

kiflileri olmas›yd›. P2 üyeleri aras›nda; 3 bakan, 43 Parlamento üyesi, 43 general, 8

amiral, gizli servis flefleri, yüzlerce üst düzey bürokrat ve diplomat, ‹talya'n›n dört bü-

yük flehrinin polis flefleri, sanayici ve finansörler, ünlü Corriere Della Sera gazetesinin

editör ve yay›nc›s› da dahil olmak üzere 24 gazeteci ve ayr›ca baz› ünlü televizyon y›l-

d›zlar› yer al›yordu. Michele Sindona da locan›n üyesiydi. Bir baflka loca üyesi banker

ise, daha sonra Londra'daki Blackfriars köprüsünde, ki bu köprü Ortaça¤'da

Tap›nakç›lara ait olan bir kilisenin yaln›zca birkaç yüz metre uza¤›ndaki anlaml› bir

köprüydü, masonik ritüellere göre as›larak "infaz" edilecek olan Roberto Calvi idi. 

Tüm P2 üyeleri, ele geçen belgelerden anlafl›ld›¤› kadar Gelli'ye ba¤l›l›klar›n› sun-

mufllar ve her türlü ça¤r›s›na haz›r olduklar›n› bildirmifllerdi. Toplam 962 üye, ken-

di aralar›nda her birinin ayr› bir baflkan› olan 17 gruba, yani hücreye ayr›lm›fl-

lard›. Gelli, P2'yi o denli dahice ve gizlice yönetiyordu ki, üyeler kendi ara-

lar›nda kimlerin bulundu¤unu tam olarak bilemiyorlard›. Bir ölçüde

daha fazla bilgi sahibi olan hücre baflkanlar› bile ancak kendi

gruplar›ndaki üyeleri tan›yorlard›. 

Tap›nak fiövalyeleri

128



Peki Gelli kimdi? 

Locan›n Büyük Üstad› olan Licio Gelli, militan bir fa-

flistti. Gelli, ‹spanya ‹ç Savafl›'nda faflistler saf›nda harbe kat›l-

m›fl, Mussolini'nin ateflli bir destekleyicisi olmufltu. Daha sonra,

‹talyan Partizanlar›na yap›lan iflkencelere ad› kar›flt›¤› için ülkesini terk

etmek zorunda kalm›flt›. Savafl sonunda Arjantin'e kaçm›fl, orada Cumhur-

baflkan› Juan Peron'la yak›n dostluk kurmufltu. fiimdi ise P2 mason locas›n›n Bü-

yük Üstad›yd›. 

Kuflkusuz bu gerçe¤in ortaya ç›kmas› tüm ‹talya'y› floka soktu. Araflt›rmalar lo-

can›n devlet yönetiminde büyük rol oynad›¤›n›, ayr›ca ‹talya'n›n bitmek-tükenmek

bilmeyen yolsuzluk olaylar›nda da büyük etkisi oldu¤unu ortaya ç›kard›. Mason

kardinaller sayesinde Vatikan'› da "para aklama merkezi" haline getiren loca, efsane-

vi ‹talyan mafyas›n›n en güçlü koluydu. P2, suikast, bombalama gibi pek çok terör

eyleminin de arkas›ndayd› ve ünlü kontrgerilla örgütü Gladio ile de yak›n ba¤lant›-

lar› bulunuyordu.

P2, uzun zamand›r Avrupa ve Latin Amerika'daki faflizan kurulufllara, Vatikan

ve CIA fonlar›n› aktararak, destek vermekteydi. Loca üyelerinden Michele Sindona

-ki sonradan bir ‹talyan avukat› öldürme suçundan tutukland› ve 1984 y›l›nda hapis-
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hanede içti¤i zehirli bir kahve ile öldü- sadece P2'nin

hazinecisi olmakla kalmay›p, ayn› zamanda Vatikan'›n

da yat›r›m dan›flman›yd›. Sindona, Vatikan'›n ‹talya'daki var-

l›klar›n› sat›p, ABD'de yat›r›m yapmas›na yard›m etmiflti. Hem

mafya, hem de CIA için çal›flan Sindona, daha önceleri, Yugoslav-

ya'daki "dostlar›na" ve Yunanistan'da 1967 y›l›nda iktidar› ele geçiren Al-

baylar Cuntas›'na da fon aktar›lmas›nda görev alm›flt›. 

Meclis araflt›rma komisyonu taraf›ndan toplanan belgeler, P2'nin silah sat›flla-

r›ndan ham petrol fiyatlar›na kadar, hemen her konuda etki yaratabilen uluslararas›

bir örgüt oldu¤unu ortaya ç›kard›. 

Yasad›fl› ve gizli P2 locas›n›n bafl› ve ‹talya banka skandallar›n›n karanl›k ismi Li-

cio Gelli, 12 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›.

P2'nin Gizli Locas› ve Garip Ayinleri
P2 locas›n›n siyasi faaliyetleri ve cinayete kadar varan suçlar›n›n yan›s›ra, örgüt-

lenme yap›s› ve uygulad›¤› ayinler de oldukça dehflet vericiydi. Bu özel loca, bilinen

mason localar›ndan farkl› bir yerde, büyük bir gizlilik içinde infla edilmiflti ve locaya

gelenler de büyük bir gizlilik içinde hareket ediyorlard›. ‹talyan gazeteci Luigi Di-

fonzo, ‹talya'daki P2, kara para ve mafya ba¤lant›lar›n› konu edindi¤i St. Peter's Ban-

ker adl› kitab›nda, eski P2 üyelerinin itiraflar›na dayanarak, bu locan›n nas›l bir yer-

de konuflland›r›ld›¤›n› flöyle anlat›r:

‹ki eski P2 üyesi, locan›n toplant›lar›nda verdikleri yeminleri anlat›yorlard›. ‹lk ola-

rak, Tuscany Bölgesindeki Alp Da¤lar›'n›n eteklerinde sakl› olan bir villaya gö-

türülmüfllerdi. 3.5 metrelik duvar, özenle ifllenmifl zemini manzaradan ay›r›yordu.

Ana avlunun ortas›nda a¤aç gövdesine benzeyen bir f›skiye duruyordu. Kaba-

r›k bafll›¤›yla kobra benzeri bir heykel, vurmaya haz›rm›fl gibi koruyucu

bir tav›rda mekan› gözlüyordu. Kobra heykelinin bafl›, insan kafatas›-

n›n iki kat› büyüklü¤ündeydi. Gün ›fl›¤›nda mavi, gece vakti k›r-

m›z› olan bir gözü vard›, f›skiye davetsiz kimse hareket et-

tikçe yönünü tayin ederken, kobran›n bafll›¤› içinde ve

gözünün arkas›nda davet edilen veya beklenmeyen



misafirleri takip eden kapal› devre bir kamera vard›. F›skiye kamera, her birinde 5

istasyon olan 8 monitörün 8 misafir odas›n›, havuz, yemek odas›n›, oturma odas›n›

ve parti odas›n› izliyor ve villa içindeki bir odadan kontrol ediliyordu. Afla¤› yuka-

r› 10 kamera, kobran›n içindeki de dahil, infrared lenslere sahipti. D›fl kameralar›n

hepsi do¤al ortamda gizlenmiflti. 

Villan›n içi muhteflemdi. Her oda mermer zeminliydi ve antikalarla döflenmiflti.

Yüksek tavanlar›, ince ifllenmifl alt›n yaprak dökümleri, Mussolini, Hitler ve Pe-

ron'un portrelerini inceleyen bir ziyaretçi ruha iflleyen ve korkuyla, akl› hücre hüc-

re kirleten  tehlike ve gücün  canl›, nefes alan bir tür  kokusunu, hissini yafl›yordu.

Y›l 1964'tü.51

Bu gizli ve muhkem locada yap›lan ayinler ise, tüyler ürpertici idi:

Toplant› odas›nda, saten seremoni kuflaklar› ve Ku Klux Klan

üyeleri tarf›ndan giyilenleri and›ran siyah kukuletalar giy-

mifl P2'nin 12 üyesi k›rm›z› mermer konferans masas›n-

da deri sandalyelere oturmufllard›. Bunlar Gelli'nin

"Kurt Tak›m›" olarak bilinen timinin seçkin elit
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üyeleriydi, baz›lar›na göre bunlar vurucu tim

görevi görüyordu. Hiçbir siyah k›yafetli mürid, di-

¤er 11 biraderinin kimli¤ini bilmiyordu. Büyük Üstad

Licio Gelli, yüzünü gösteren tek kifliydi. ‹ki mason ise top-

lant› odas›n›n giriflinde duruyorlard›. Onlar›n da yüzleri  örtü-

lüydü... Bunlar, görevleri Büyük Üstad› korumak olan ve 'Il Momen-

to di Passare all" (Gerçek Harekat ‹çin Zaman) kod ad›yla tan›mlanan gö-

reve ihanet edebilecek 12 müridden herhangi birini öldürmek olan Mussoli-

ni faflistleriydi... Her bir koruma görevlisi (faflizmin simgesi olan) balta tafl›yordu;

ayr›ca otomatik silahlar› da vard›.52

Tam bir mafya örgütü fleklinde örgütlenmifl olan P2 mason locas›na üye olmak

için yap›lan törende ise, locan›n ac›mas›z yöntemleri ve siyasi amaçlar› aç›¤a ç›k›-

yordu:

Seremoni bafllad›. Kap› düzensiz olarak vuruluyordu. 'Pek Muhterem' diye bir mü-

rid anons etti 'bir harici içeri girmek istiyor'. Büyük Üstad baltas›yla masaya bir kez

vurdu. Hemen büyük kap›n›n kanatlar› aç›ld› ve iç duvara çarpt›. ‹ki muhaf›z yeni

gelene odan›n ortas›na kadar efllik etti. Haricinin gözleri ba¤l›yd› ve düz siyah bafl-

l›k giymiflti. Kimli¤ini Büyük Üstaddan baflkas› bilmiyordu. Her mason taraf›ndan

bir soru soruldu, ama harici cevap vermedi, onun yerine bir muhaf›z konufltu.

Amaçlar›, inançlar› ve P2'nin üyesi olmay› istemek için nedenleri hakk›ndaki mera-

sim sorular› cevapland›ktan sonra, haricinin yüzü 'Harici, P2'nin s›rlar›n› saklamak

için ölmeye haz›r m›s›n?' sorusunu soran Büyük Üstada döndürüldü. Art›k sorula-

r› kendisi cevaplayabilecekti: 'Haz›r›m'. "Tehlikeleri küçümseyebilecek bir vasfa sa-

hip misin?' 'Evet'. 'Gerekli cesarete sahip misin?' 'Cesaretliyim."... "Ve harici,  savafl-

maya, hatta utançla ve hatta ölümle yüzleflmeye haz›r m›s›n ki, böylelikle senin bi-

raderlerin olan bizler, bu devlet sistemini yokedip, bir baflkanl›k sistemi kurabile-

lim?" "Haz›r›m." Sonra göz ba¤lar› aç›ld›. Görüflünün netleflmesi bir süre ald›, çün-

kü komplekse geldi¤inden beri, ilk defa ›fl›¤› görmesine izin verilmiflti. Göz ba¤-

lar› güvenlikten çok baflka bir amaca hizmet ediyordu. P2'nin gücünü tem-

sil ediyordu: "Üyelik olmadan bir kifli kördür, ama örgütün yard›m›yla

yol netleflir."53
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P2 mason locas›n›n üyeleri, bilinen masonik merkezlerde de¤il,
Büyük Üstad Licio Gelli'nin gözlerden uzak villas›n›n mahzeninde

toplan›yorlard›. Bu gibi özel ve gizli localar, sadece ‹talya'da de¤il,
masonlu¤un mafya ile içiçe oldu¤u di¤er pek çok ülkede de 

faaliyet göstermektedir.



P2 ve Mossad
Bu denli karanl›k bir örgütlenmeye sahip olan P2'nin

önemli bir "‹srail ba¤lant›s›" da vard›. The Middle East Internati-

onal dergisi, Temmuz 1981 say›s›nda locan›n ‹srail'le ve özellikle de

Mossad'la çok yak›n iliflkileri oldu¤unu ortaya koymufl, P2'nin bu "‹srail

ba¤lant›s›"nda ‹talya içindeki Yahudi cemaatinin de önemli bir rolü oldu¤unu

bildirmiflti. ‹talya'n›n ikinci büyük zengini olan Carlo de Beneditti'nin de P2'yle ya-

k›n iliflki içinde oldu¤u sonraki y›llarda ortaya ç›km›flt›. Ayr›ca locan›n ABD ve Av-

rupa'daki Yahudi çevreleri ile de çok yak›n iliflki-

leri vard›. Henry Kissinger, Edmond de Rothsc-

hild ve David Rockefeller P2'ye son derece yak›n

olan isimlerin bafl›nda geliyordu. Öyle ki Baron

Ellie de Rothschild'›n, P2'ye ihanet etmeye kal-

kan Roberto Calvi'nin "masonik" as›l›fl› için gere-

ken paray› temin etti¤i bile, ‹talyan Panorama

dergisinde yay›nlanm›flt›.54 Henry Kissinger ise

do¤rudan P2'nin üst düzey kadrosundayd›:

U¤ur Mumcu, Papa-Mafya-A¤ca adl› kitab›nda

"P2'nin 33. dereceye yükselmifl masonlardan oluflan

üst konseyi, Monte Carlo Komitesi ad› ile tan›nmakta-

d›r. Monte Carlo locas›na Henry Kissinger da üye" diyordu.55

P2'nin ‹srail ve özellikle de Mossad'la olan "ittifak›", eski Mossad ajan› Victor

Ostrovsky'nin çok yank› uyand›ran By Way of Deception (Hile Yoluyla) adl› kitab›n-

dan sonra 1994'te yay›nlad›¤› The Other Side of Deception (Hilenin Öteki Yüzü) adl› ki-

tab›nda da bildirildi. Ostrovsky, bir Mossad-P2-Gladio ba¤lant›s›ndan söz ediyor-

du. Eski ajan›n yazd›¤›na göre, Licio Gelli, yani P2 mason locas›n›n ünlü Üsta-

d›, "Mossad'›n ‹talya'daki müttefiki"ydi ve Gelli'nin yönetti¤i P2 ile, yine

Gelli'yle yak›n iliflkisi olan kontrgerilla örgütü Gladio da Mossad'la it-

tifak içindeydi. Mossad, Gelli-P2-Gladio ba¤lant›lar›n› kullana-

rak 80'li y›llarda ‹talya üzerinden silah ticareti yapm›flt›.56
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P2'den Sonras›: P3 mü? 
Kuflkusuz P2 skandal› ‹talya için oldu¤u kadar baflka ül-

keler için de e¤itici olmal›d›r. Skandalla birlikte masonlu¤un bir

ülke içinde "görünmeyen hükümet" haline gelebildi¤i ve bir mafya ör-

gütü gibi devleti soyabilece¤i ortaya ç›km›flt›r. 

Elbette hem ‹talya'daki hem de baflka ülkelerdeki masonlar aç›klamalar ya-

parak P2'nin "istisnai" bir durum oldu¤unu, gerçek bir mason locas› olmad›¤›, di-

¤er localardan kopmufl ve kendi içinde ayr› bir yap› gelifltirmifl olan bir örgüt oldu¤u-

nu söylediler. Oysa bu bir aldatmacayd›. ‹ngiliz gazeteci-yazar Martin Short, P2'nin

masonik kurallara göre kurulan ve iflleyen "gerçek ve düzgün" bir mason locas› oldu-

¤unu, ‹ngiltere Büyük Locas› ile yak›n iliflki içinde bulundu¤unu delilleriyle anlat›r.

Short'un yazd›¤›na göre bu locan›n di¤er localardan tek fark›, "gizli" tutulmas› için

al›nm›fl olan karard›r. ‹talya Büyük Locas› Büyük Üstad› Lino Salvini, 1977 y›l›nda

Gelli'ye P2'nin çal›flmalar›n›n sürdürülmesini emretmifl, ancak P2'nin di¤er ‹talyan lo-

calar›ndan izole edilmesi ve gizli tutulmas› yoluna gidilmifltir.57

Nitekim P2'nin ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan masonlu¤un mafya ile iliflkilerinin

sürmesi, "Baba" lakapl› Andreotti gibi efsanevi bir politikac›n›n mason oldu¤unun or-

taya ç›kmas› ya da Sosyal Demokrat Baflbakan Bettino Craxi'nin masonlarla olan ilifl-

kisinin su yüzüne ç›kmas› da, P2'nin istisnai bir durum olmad›¤›n› göstermekteydi.

Zaten bu nedenle ‹talyan bas›n›nda bir ara bir "P3"ün var olup olmad›¤› konufluldu.

1993'ün son günlerinde ‹talyan polisince yakalanan ve mafyada "babalar›n babas›"

olarak tan›nan Salvatore Riina'n›n da mason oldu¤u ortaya ç›kt›. Riina, La Stampa ga-

zetesinde yay›nlanan ifadesinde, di¤er pek çok mafya babas›n›n da mason oldu¤unu

ve birçok yarg›c›n da mason olmalar› nedeniyle mafya babalar›na yard›mc› olduklar›-

n› söylemiflti. Hatta bu nedenle daha sonra ‹talyan Yüksek Hakimler Kurulu bir aç›k-

lama yaparak yarg›ç ve savc›lar›n mason olmas›n›n yasakland›¤›n› bildirmiflti. 

‹talya'da masonlu¤a bulanm›fl tüm bu yolsuzluk skandallar›n›n ard›n-

dan gelen "Temiz Eller" adl› tasviye hareketi de gerçekte bir fleye yara-

mad›: "Temiz Eller"in ard›ndan kurdu¤u Forza Italia adl› partisiyle

Baflbakan olan medya kral› Silvio Berlusconi de bir P2 üyesiydi.

Bunun yan›s›ra, ‹srail'le son derece ilginç baz› iliflkilere sa-

hipti.58
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K›sacas› P2, masonlar›n skandal› örtbas edebil-

mek için söyledikleri gibi bir "istisna", bir "kaza" de¤ildi.

Aksine, masonlu¤un bir ülkedeki üst düzey kadrolar› içinde

bar›nd›rabilmesi için P2 tarz› "gizli ve izole" localar› tercih etti¤i

anlafl›lmaktad›r. "‹stisna" ya da "kaza" olan bir fley varsa, bu da P2'nin

ortaya ç›km›fl olmas›d›r. 

Bu yarg›y› güçlendiren bir baflka ilginç haber de 1995 y›l› bafl›nda ‹ngilte-

re'den geldi. ‹ngiliz siyasetindeki yolsuzluklar› araflt›rmak için Lord Nolan bafl-

kanl›¤›nda kurulan ve "‹ngiliz Temiz Elleri" ad› verilen komisyon, olay›n içinde ma-

sonlar›n büyük bir rolü oldu¤unu fark etmifl ve araflt›rmas›n› bu örgüt üzerinde yo-

¤unlaflt›rmaya karar vermiflti. 21 Ocak tarihli The Independent'›n manfletten verdi¤i

habere göre, ‹ngiltere tarihinde ilk kez masonlar hakk›nda böyle bir araflt›rma yap›-

l›yordu. Haberde, 300 bin üyesi olan mason localar›n›n; emniyet, hükümet, yarg›,

bankac›l›k, siyaset ve "sistemin di¤er tüm alanlar›nda" üst düzey konumda oldukla-

r› belirtilmifl, masonlar›n etkisinin Kraliyet ailesine, Lordlar Kamaras›'na, Yüksek

Mahkeme'ye (bizdeki Anayasa Mahkemesi) ve ülkenin en büyük flirketlerinin yöne-

tim kurulu odalar›na uzand›¤› vurgulanm›flt›. Haberde ayr›ca masonlar›n örgütlen-

me flekliyle ilgili önemli bir bilgi daha verilmiflti: ‹ngiltere'de, ayn› ‹talya'daki P2 ör-

ne¤inde oldu¤u gibi normal localardan daha k›demli ve daha gizli "özel localar" var-

d›. Örne¤in bu özel localardan biri, üyelerini yaln›zca Savunma Bakanl›¤›'ndan, üst

düzey subaylardan ve silah flirketleri yöneticilerinden seçiyordu.

Benzer bir skandal yak›n bir tarihte Fransa'da da gündeme gelmifltir. Bir devlet

adam› olan Roland Dumas'n›n yapt›¤› yolsuzluklar›n, mason olmas› sebebiyle baz›

di¤er üst düzey yetkililerce y›llarca örtbas edildi¤i ortaya ç›km›flt›r. Frans›z haftal›k

Le Point dergisinin yay›mlad›¤› bir araflt›rma dosyas›nda, Fransa'da masonlar›n yap-

m›fl oldu¤u di¤er baz› kirli ifller gözler önüne serilmifltir. Dosyada masonlar›n birbir-

lerini bu flekilde nas›l koruyup kollad›klar› ve birçok gayri kanuni ifli nas›l has›r al-

t› ettikleri aç›klanmaktad›r. 

‹talya'da yaflanan P2 örne¤inin bir rastlant› olmay›fl›, aksine masonla-

r›n ‹ngiltere ve Fransa gibi baflka ülkelerde de benzer yöntemler kul-

lanmas›, kuflkusuz üzerinde durulmas› gereken bir noktad›r. Ve bu

durumda, do¤al olarak, baflka ülkelerde de baflka "P2"lerin var

olabilece¤i ihtimali akla gelmektedir.

Tap›nak fiövalyeleri
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Bu masonik önlükte yer alan kuru kafa figürü, masonlar›n kendi-
lerine düflman olarak gördüklerini ölümle cezaland›rd›klar›n›

simgeler. Daha üstteki ünlü Satanist sembol olan ters pentagram
(befl köfleli y›ld›z) ise, Tap›nak fiövalyeleri'nin tap›nd›¤› Bafomet

isimli fleytan›n keçi kafas› fleklindeki silüetidir. 
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GÜNÜMÜZDE B‹R TAPINAKÇI
AY‹N‹NDEN GÖRÜNTÜLER

7 yüzy›l önce yasaklanan ve yeralt›na inen Tap›nak fiövalyeleri tarikat› hala yafl›yor. Bu

görüntüler, günümüzün Tap›nak fiövalyeleri'nin düzenledi¤i bir törene ait. Farkl› ülkeler-

den en üst dereceli masonlar›n, Tap›nak fiövalyeleri s›fat›yla ve Tap›nakç› ritüellerine uy-

gun olarak düzenledikleri toplant›da, dünya siyasetine etki eden önemli kararlar al›n›yor.



Tap›nak fiövalyeleri, 
misyonlar›n› koruyacak-
lar›na dair and içiyorlar. 

Ayinde, Tap›nak
fiövalyeli¤i dere-
cesine yükselen

masonlar›n
Üstadlar taraf›n-

dan tekrisi de
gerçeklefltiriliyor.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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fiövalye pelerinlerini ç›karan Tap›nakç›lar, geleneksel
masonik giysileri içindeler. 

Tap›nak fiövalyeleri



SOL ÜST: Ayinin ilerleyen safhalar›nda 
Üstadlardan biri "biraderlerine" konuflma yap›yor ve

görevlerini hat›rlat›yor.
ÜST: En Büyük Üstad, ayini büyük bir dikkatle yönetiyor.

Harun Yahya (Adnan Oktar)





M asonlu¤un Türkiye'de ortaya ç›k›fl› 19. yüzy›l›n ortalar›na

kadar uzanmaktad›r. Türkiye'de masonluk tarihi konusunda

yap›lan ciddi çal›flmalarda genellikle 5 dönemden söz edilmek-

tedir. Bunlar›n birincisi "1909 y›l› öncesi" dönemdir. Bu dönem,

Osmanl› ‹mparatorlu¤u içerisinde birtak›m localar›n kuruldu¤u, ancak özellikle Sultan

Abdulhamid'in sistemli çal›flmalar› dolay›s›yla bunlar›n  bir türlü toparlanamad›klar›

dönemi kapsamaktad›r. Mason localar› bu dönemde d›fla ba¤›ml›d›r ve yönetim meka-

nizmalar› da yabanc› localar taraf›ndan belirlenmektedir.

Türk masonlu¤unun ikinci dönemi "1909-1935 y›llar› aras›"n› kapsar. 31 Mart (13

Nisan 1909) ayaklanmas›n›n ard›ndan Abdulhamid'in tahttan indirilmesi ile bafllayan

bu dönemde masonlar siyasi iktidar› ele geçirmifltir. Yurt d›fl›ndan yönetilen mason lo-

calar›, halktan gelen tepkiyi hafifletmek amac›yla göstermelik olarak ilk kez milli bir

kimli¤e bürünmüfllerdir. Bu dönemin bafllar›nda masonlar›n kontrolündeki ‹ttihat Te-

rakki Cemiyeti ön plana ç›km›flt›r.

Üçüncü dönem "1935-1948 y›llar› aras›" dönem olarak bilinir. 1935 y›l›nda Ata-

türk'ün, kökü d›flar›da ve zararl› kurulufllar oldu¤unu söyleyerek localar› kapatmas›

üzerine masonluk Türkiye'de "uyku" dönemine girmifltir. Ancak bu 13 senelik uyku dö-

neminde masonlar faaliyetlerini Halkevleri'nde sürdürmüfllerdir.

Türkiye'de masonlar›n örgütlenmeleri "1948-1966 y›llar› aras›"nda yeniden can-

lan›r, ancak masonlar bu dönemde Frans›z ve ‹skoç ritleri paralelinde ikiye bö-

lünmüfllerdir.

Son dönem olarak da kabul edilen ve "1966 y›l› ve sonras›"n› kap-

sayan dönemde masonlar, bölünüp iki farkl› çat› alt›na girdikten

sonra, faaliyetlerini sürdürmeye devam ederler. Günümüzde

de hala bu durum geçerlidir.
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Tanzimat, Mustafa Reflit Pafla ve
August Comte

Masonlu¤un Osmanl› topraklar›nda ilk ciddi ç›k›fl denemesi,

1839 Tanzimat Ferman› dönemindedir. Gerçekte mason localar›n›n ilk

kurulufllar› biraz daha gerilere gitmekle beraber bunlar pek etkili olamam›fl,

ilk localar iyi bir örgütlenmeye ve ciddi bir faaliyet içine girememifllerdir.

Bu dönemde masonlu¤un parlayan y›ld›z›n›n ise, Tanzimat Ferman›'n›n da mi-

mar› olarak bilinen Mustafa Reflit Pafla oldu¤u söylenir. 

Masonik kaynaklar›n bildirdi¤ine göre, Mustafa Reflit Pafla, ilk kez Londra'da

masonlarla ba¤lant› kurmufl ve 1830'lu y›llarda tekris edilerek örgüte kat›lm›flt›r.

Hangi locada tekris edildi¤i ise tam olarak bilinmemektedir. Türkiye'deki masonla-

r›n yay›n organ› Mimar Sinan dergisi, Mustafa Reflit Pafla'dan flöyle söz eder:

"Do¤ru gördü¤ünüz yolda sizden daha kudretli olanlarla mücadele etmeniz gereki-

yorsa rahat ve fütur gerektirmeksizin, düflünceye karfl› savafl›n›z. Hak belledi¤imiz

yolda tek bafl›na olsan›z ilerleyeceksiniz. ‹çtihatlar›n›z› hiçbir zaman gizlemeyecek-

siniz." (Bu) Telkin, Mithat Pafla ve daha pek çok masonun kabul etti¤i gibi Koca Re-

flit Pafla'n›n da yaflant›s›n›n önderi, buyru¤u de¤il midir? Kendi idam talebini padi-

flaha götürürken, Hatt› Hümayun'u okumaya giderken, Hatt› Hümayun'u okurken,

dimdik, kendine güven içinde, kendini bilen, yapt›¤›n›, yapmak istedi¤ini bilen, ge-

rekirse bafl›n› verebilecek kararl› Koca Reflit Pafla, yukarki ritüelik emirlerin insan›

de¤il midir? 135 y›l önce Gülhane Meydan›'nda Hatt› Hümayun'u tam bir cesaretle

okuyarak insanl›k ve millet yolunu ayd›nlatmak üzere yakt›¤› nurun ayd›nl›¤›n› ha-

la görmekte oldu¤umuz büyük kardeflimiz Koca Reflit Pafla'n›n hat›ras› önünde say-

g› ile e¤iliyoruz.59

Ayn› derginin bir baflka say›s›nda ise flöyle denir:

Koca Reflit Pafla, masonlu¤un yontup is'ad eyledi¤i bir ulu yurtseverlik an›t›,

tarihin vefal› koynunda ölümsüzlük uykusuna dalm›fl bulunuyor; bu

uyuyuflta, bir mabetten ald›¤› nur ve ziya ile vatan mabedini ayd›n-

latm›fl olman›n derin huzuru var.60

Peki Mustafa Reflit Pafla'n›n mimar› oldu¤u Tanzimat'›n

anlam› ve sonucu nedir? 

Tap›nak fiövalyeleri
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Tanzimat'›n hem olumlu hem de olumsuz so-

nuçlar› vard›r ve bu, 150 y›ll›k bir tart›flma konusudur.

Gerçekte Tanzimat'›n ç›k›fl noktas›, yani Osmanl›'n›n Bat›l›

güçler karfl›s›nda geri kald›¤›, dolay›s›yla bir reform süre-

ci bafllatmas› gerekti¤i do¤ru bir tespittir. Ancak Tanzi-

mat'la birlikte sadece gerekli teknik reformlar de¤il, ayn› za-

manda o dönemde Avrupa düflüncesine egemen olan mater-

yalist felsefenin Osmanl›'ya ithali de bafllam›flt›r. 

Konu incelendi¤inde, Avrupal› masonlar›n,  localar

arac›l›¤›yla, Mustafa Reflit Pafla gibi Tanzimat erkan›-

na materyalizm telkini yapt›klar› görülmektedir.

Mustafa Reflit Pafla'n›n bu anlamda çarp›c› bir ba¤-

lant›s›, ünlü ateist Frans›z düflünür Auguste Com-

te ile kurmufl oldu¤u yak›nl›kt›r. Ateizmin ve din

aleyhtarl›¤›n›n doruk noktas› olan "bilim dini" po-

zitivizmi ortaya atan Auguste Comte, Mustafa

Reflit Pafla'y› etkisi alt›na almaya çal›flm›fl, hatta

bu yak›nl›k Padiflah›n, Reflit Pafla'y› ilk Sadra-

zaml›¤› döneminde görevden almas›na sebep ol-

mufltur. S›k s›k Mustafa Reflit Pafla'ya mektup ya-

zarak ona ateist ve din aleyhtar› bir felsefe afl›lama-

ya çal›flan Auguste Comte, bir mektubunda flunlar› yazm›flt›r:

Dirayetle baflarm›fl oldu¤unuz görevinizden geçici olarak ayr›lmak sureti ile elde

etti¤iniz bofl zamanlar›n›z bugün bana flunu ümit etmek imkan›n› vermifltir ki,  ön-

ce kendi doktrinimin genel hatlar›n› size arzeden pozitivist kateflizmaya, sonra da

onu de¤iflmez bir flekilde kuran pozitif politika sistemine gereken dikkati esirge-

meyeceksiniz...

Birçok yüzy›ldan beri, gerek Do¤u gerekse Bat›, bugüne kadar bir türlü

elde edilemeyen evrensel bir din aramaktad›r... Halbuki tek dine

inan›fl, muayyen hümanite duygular›na hareket getirmektedir.

Bununla beraber tecrübe ve ak›l böyle bir ümidin bofl ol-

du¤unu ispat etmifltir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Koyu bir ateist olan Frans›z düflünür
Auguste Comte, masonluk kanal›yla

Osmanl› toplumunu dinden uzaklaflt›racak
telkinlerde bulunmufltu. 



Tap›nak fiövalyeleri

19. yüzy›l, masonlar›n inand›klar› materyalist ve hümanist felsefeyi
farkl› medeniyetlere ihraç ettikleri dönemdir. Üstteki masonik çizimde
bu strateji sembolize edilmifl: Farkl› milletlerden insanlar, masonlu¤un

felsefesi ile sözde "ayd›nlan›yor". Bu milletlerin aras›nda (sol alt
köflede) Osmanl›'n›n da yer almas› dikkat çekici. 



Hiçbir metafizik intikal devresine lüzum has›l ol-

madan do¤rudan do¤ruya ‹slaml›ktan Pozitivizme

geçerken, Müslümanlar, din inanc›yla ve hümanite anla-

y›fl› ile evrensel muzafferiyeti sistemlefltirecek olan büyük

peygamberlerine mahsus ola¤anüstü de¤erde yüksek fikirlerinin

gerçek devamc›lar›n› anlamakta gecikmeyeceklerdir.

Müslümanlar böylelikle esasen faydas›z olan bir siyasi birlik fikrinden vaz-

geçerlerse Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun lüzumlu görünen da¤›l›fl›ndan üzüntü

duymayacaklar, tersine olarak, geçici hakimiyetlerinin vermifl oldu¤u kazançlar›n›

s›n›rlayan sosyolojik kanun tatbikat›n› görmüfl olacaklard›r.

Ayn› zamanda Osmanl› flefleri hala kendilerinden daha az mütecanes bir devletin

müstakbel istilalar› ile ilgili ve kendili¤inden bir da¤›lmaya tamamen boyun e¤mifl

olarak hayali de olsa felaketli ve korkunç endiflelerden milletlerini kurtulmufl göre-

ceklerdir. Politik tesirler, ancak ‹slam dininin temel ruhuna göre, umumi efkar›n ve

örflerin beraberli¤ini sa¤lamak ve sa¤lamlaflt›rmak gayesine mutaf oldu¤u içindir

ki, Osmanl›lar yak›n bir gelecekte Tanr› yerine hümaniteyi benimsemek sureti ile

bu büyük gayenin hedefine en k›sa yoldan ulaflaca¤›n› göreceklerdir.61

Comte'un Mustafa Reflit Pafla'ya yazd›¤› bu metindeki telkinler son derece dik-

kat çekicidir: Osmanl› halk›n›n ‹slam'› b›rak›p din olarak pozitivizmi benimsemesi

tavsiye edilmekte, böylece "faydas›z olan siyasi birlik fikrinden", yani Osmanl›'n›n

ve dünya Müslümanlar›n›n birli¤i düflüncesinden vazgeçecekleri ümid edilmekte-

dir. Comte, Osmanl› halk›na "Allah yerine hümaniteyi" (Allah'› tenzih ederiz) be-

nimsemelerini de tavsiye etmektedir ki bu, masonlu¤un temel felsefesi olan "sekü-

ler hümanizm" adl› çarp›k inan›fl›n bir ifadesidir. (Seküler hümanizm için bkz. Ha-

run Yahya, Global Masonluk, 2002)

Comte'un sat›rlar›nda geçen bu telkinlerin son derece ak›l d›fl› oldu¤u ise kolay-

l›kla görülebilir. Tüm insanlar Allah'›n yaratt›¤› ve dolay›s›yla O'na karfl› so-

rumlu olan kullard›r. ‹nsanlar›n Allah'tan yüz çevirerek "hümanite"yi, yani

birbirlerini bir yaflam gayesi haline getirmeleri ise, toplu bir cehalet ve

aldan›fltan baflka bir fley de¤ildir. Peygamberler tarih boyunca bu

cehaletle savaflm›fllard›r. Kavmine  "Ey kavmim, sizce benim

yak›n-çevrem, Allah'tan daha m› üstündür ki, O'nu ar-

kan›zda-unutuluvermifl (önemsiz) bir fley edindi-

Harun Yahya (Adnan Oktar)

147



Sultan Abdülhamid, y›k›lman›n efli¤ine gelmifl olan dev imparator-
lu¤u 33 y›l boyunca son derece ak›lc› ve baflar›l› bir politika ile

ayakta tuttu. Dahas› gerçeklefltirdi¤i reformlarla modern
Türkiye'nin temellerini att›. 

Tap›nak fiövalyeleri



niz. fiüphesiz benim Rabbim, yapmakta olduklar›-

n›z› sar›p-kuflatand›r" (Hud Suresi, 92) diyen Hz. fiuayb

gibi. 

Comte ve benzeri 19. yüzy›l ateistleri, (örne¤in Darwin, Marx,

Freud veya Durkheim) en eski ça¤lardan beri var olan bir yan›lg›y›

"yeni" gibi sunmak ve sistematize etmekten baflka bir fley yapmam›fllard›r.

Bu yan›lg›n›n tüm Avrupa'da, sonra da di¤er medeniyetlerde h›zla yay›lmas›-

n›n en önemli nedenlerinden biri ise, masonluk örgütüdür. Pozitivizmi ve di¤er her

türlü materyalist felsefeyi bir din gibi benimseyen masonluk, bunlar› önce elitlere

sonra da onlar arac›l›¤›yla kitlelere empoze etmek için sistemli bir mücadale yürüt-

müfltür. 

Masonlu¤un Osmanl› ve Türkiye içindeki misyonunu da as›l olarak bu çerçeve-

de de¤erlendirmek gerekir. Örgüt, bir tür "dine karfl› propaganda ve dine karfl› mü-

cadele" birli¤i gibi çal›flm›flt›r. Yerli masonlar›n tarihinden baz› önemli kesitlere bak-

t›¤›m›zda karfl›m›za anlaml› bir tablo ç›kmaktad›r. 

Jön Türkler, ‹ttihat Terakki ve Masonlar
Tanzimat devrinden sonra I. Meflrutiyet gelir. Bu k›sa dönemin hemen ard›ndan

da, 33 y›l sürecek olan Sultan Abdülhamid devri bafllar. Abdülhamid meflrutiyet yö-

netimini kald›rm›fl ve ülkeyi kendi yönetimi alt›nda tutmufltur. Baz› tarihçiler bu ne-

denle Abdülhamid devrini "istibdat" (bask›) dönemi olarak kabul etmeye ve kötüle-

meye e¤ilimlidirler. Oysa gerçekler farkl›d›r.

Sultan Abdülhamid, da¤›lman›n efli¤ine gelmifl olan imparatorlu¤u, 1876'dan

1909'a dek büyük bir diplomatik denge politikas› ile ayakta tutmufl ve ölümcül sa-

vafllara girmekten korumufltur. Dahas›, yönetimi boyunca Osmanl›'n›n idari

sisteminde, yarg›s›nda, e¤itim sisteminde, askeri düzeninde ve daha pek

çok alanda çok önemli reformlar gerçeklefltirmifltir. Sonradan ‹stanbul

Üniversitesi haline gelecek olan Dar-ül Fünun (Bilim Yurdu)

onun zaman›nda aç›lm›flt›r. Ülkedeki telgraf ve demiryollar›-

n›n temeli onun zaman›nda at›lm›flt›r. Cumhuriyeti

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Abdülhamid 
döneminin baz› önemli
icraatlar›: Ba¤dat
demiryolunun aç›l›fl›, 
Dar-ül Fünun'un
(bugünkü ‹stanbul
Üniversitesi) aç›l›fl› ve
Haydarpafla Gar›'n›n
inflas›.



kuran kuflak, Büyük Önder Atatürk de dahil olmak

üzere, Abdülhamid'in açt›¤› modern okullarda e¤itim

görmüfl ve yetiflmifltir. Abdülhamid'in rejiminin "kanl›" oldu-

¤u iddias› ise gerçek d›fl›d›r. En fliddetli muhaliflerine bile idam

de¤il, sürgün cezas› öngören bir padiflah için böyle bir tan›m yapmak,

en hafif ifadeyle haks›zl›kt›r.

Bütün bu gerçekleri göz ard› eden "Abdülhamid düflmanl›¤›"n›n gerçek

nedeni ise, bu büyük Sultan'›n dindar bir Müslüman oluflu ve Osmanl›'y› ‹slam ah-

lak›n›n gere¤ine göre yönetmifl olmas›d›r. 

Abdülhamid döneminde, ona muhalefet eden ayd›nlar ise "Jön Türkler" (Genç

Türkler) olarak bilinirler. Jön Türkler ortak bir fikriyata sahip de¤ildirler, aralar›nda

‹slami duyarl›l›¤a sahip olanlar da vard›r. Ancak ço¤u, Bat›l› felsefe, ideoloji ve sis-

temleri benimsemifl ve Osmanl›'n›n kurtuluflunun bunlar› benimsemekten geçti¤ini

sanan kimselerdir. Ço¤u iyi niyetli olmas›na, ülkeyi kurtarma hayaliyle yola ç›kma-

s›na ra¤men, savunduklar› fikirlerin önemli bir bölümü yanl›flt›r ve nitekim Abdül-

hamid'i devirdikten sonra ülkeyi sadece bir on y›l içinde y›kmalar›, bunun tarihsel

bir kan›t› olmufltur. Jön Türklerin bir fraksiyonu olmas›na karfl›n, 1910'dan itibaren

bu hareketin tümüne egemen olan, 1913'ten itibaren de ülkenin tek gerçek yönetici-

si haline gelen ‹ttihat ve Terakki Partisi, "Abdülhamid karfl›tl›¤›"n›n Osmanl›'y› iyiye

götürmedi¤inin ispat›d›r.

Jön Türkleri ve ‹ttihatç›lar› yukar›da sözünü etti¤imiz "Bat›l› felsefe, ideoloji ve

sistemlere" yönelten etkenlerin bafl›nda ise, bu hareketlerin içindeki masonik etken

gelmektedir.

Paris'te yay›nlanan Le Temps gazetesinin 20 A¤ustos 1908 tarihli say›s›nda, Sela-

nik'teki iki önemli ‹ttihatç›, yani Refik Bey ve Binbafl› Niyazi ile yapt›¤› röportajda

verilen bilgiler, masonlu¤un bu hareket içindeki etkisini göstermektedir:

Mülakat› yapan gazeteci ‹ttihad-› Terakki'nin 1905 ila 1908 tarihleri aras›nda

masonluktan ne kadar yard›m gördü¤üm ve etkilendi¤imi sordu. Veri-

len cevap ilginçtir ve flu flekilde özetlenebilir. Masonluk ve bilhas-

sa ‹talyan masonlu¤u bize manen destek oldu. Selanik'te Mü-

teaddit localar faliyette idi. Hakikatte ‹talyan localar› ‹tti-

hat Terakki'ye yard›mc› oldular ve bizleri korudular.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Ço¤umuz mason oldu¤umuz için genelde teflkilatlanmak için localarda topland›k.

Üyelerimizi  de genelde localardan seçmeye çal›fl›rd›k. Localardaki faaliyetlerimiz-

den ‹stanbul flüphelenmeye bafllad› ve birkaç hafiye localara s›zmay› baflard›.62

2. Meflrutiyet'in ilan›ndan sonra ‹stanbul'a gelen Balkan Komitesi'nin kurucusu

Roden Buxton ise, ‹ttihat Terakki Cemiyeti'ne girifl töreninin, masonlu¤a girifl töreni-

nin bir kopyas› oldu¤una dikkat çekmifltir:

Cemiyete kat›lmak isteyen adaya, önce büyük bir s›r aç›klanaca¤› bildiriliyor ve gü-

venilirli¤i araflt›r›ld›ktan sonra yemin ettiriliyordu. Bundan sonra kabul safhas› ge-

liyordu. Üye adaylar›n›n gözleri ba¤lan›yor,  ard›ndan adaylar bilinmeyen bir oda-

ya götürülüyor ve gözleri aç›ld›¤›nda kendilerini lofl bir odada, kara maskeli üç ya-

banc› karfl›s›nda buluyorlard›. Burada her aday yemin ediyor, k›l›ca elini bas›-

yordu. Bu yeminde s›rlar› gizleyece¤i ve cemiyete ihanet edenler yak›nlar›,

sevdikleri bile olsa öldürece¤i gibi hususlar vard›. Haberleflme ise kur-

yeler aras›nda sa¤lan›yordu.63

‹lhami Soysal da masonluk ile ‹ttihatç›l›k aras›ndaki iliflki-

ye ayr›nt›lar›yla de¤inmifltir:

Selanik'teki Makedonya Rizorta Locas› ve Veritas
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Locas› bafllang›çta içindeki Türkler az›nl›kta ol-

mas›na karfl›l›k giderek Türklerin denetimine geçmifl

ve ‹ttihat Terakki Cemiyeti'nin bir noktada kaynaklar› ol-

mufllard›. ‹ttihat Terakki Cemiyeti'nin önderleri Talat Pafla,

Mithat fiükrü Bleda, Kaz›m Pafla, Manyasizade Refik, Kaz›m Nami

Duru, sonradan Mufl milletvekili olan Binbafl› Naki, Drama Jandarma

Komutan› Hüseyin Muhittin, Maliye müfettifli Ferit Aseo, Makedonya Ri-

zorta locas›ndand›rlar. Emmanuel Karasu, sonradan Bahriye naz›r› olacak Ce-

mal Pafla, Faik Süleyman Pafla, ‹smail Canbolat, Gümülcine Mebusu Hoca Fehmi

Efendi, Mustafa Do¤an, sonradan Bab›ali bask›n›nda vurulan Mustafa Necip ise Ve-

ritas locas›nda uyanm›fllard›r. Sonradan Sadrazam olacak Talat Pafla ile Binbafla Na-

ki Bey hem Makedonya Rizorta Locas›'nda hem de bu Veritas Locas›'nda çal›flmala-

ra kat›ld›lar.64

Selanik'te bu geliflmeler olurken, masonlardan büyük bir tehlikenin gelece¤ini

hisseden Abdülhamid, mason localar›n› denetim alt›na almaya çal›flm›flt›r. Localarda

neler konufluldu¤u ve oradaki yap›lan faaliyetlerin içeri¤i konusunda bir haber alma

sistemi kurmufltur. Üstad mason Kemalettin Apak, o dönemleri kendi bak›fl aç›s›n-

dan flöyle yorumlar:

Masonluk ve masonlar aleyhindeki sistemli takibat 2. Abdülhamid  zaman›nda çok

s›k›laflm›flt›r. Sultan Abdülhamid masonlardan korkmakta idi. fiunu da ilave edeyim

ki Abdülhamid'in masonlardan korkmas› haks›z ç›kmad›. Filvaki fani mason olan

Beflinci Sultan Murad, 28 senelik mahbes hayat›ndan sonra 1904 y›l›nda ebediyet

maflr›k›na intikal etti. Böylelikle Sultan Abdülhamid bu kabustan kurtulmufl oldu.

Fakat birazdan arzedece¤im veçhile, üç dört sene sonra Rumelideki masonlar›n bü-

yük bir rol oynad›klar› yeni bir hareket hürriyet ve meflrutiyet nurunu memleket

ufuklar›nda parlatt›. 1908 y›l›nda Abdülhamid'e zorla kabul ve ilan ettirilen ‹kin-

ci Meflrutiyet'in nurlu meflalesini tutan eller ve öncüler birer masondu... fiunu da

belirtmek laz›md›r ki, Abdülhamid yaln›zca ‹stanbul'da masonlar› takip edip

buralara serbesti vermifl de¤ildi. Tazyikler bu bölgeye (Rumeli'ye) de fla-

mildi. Bilhassa Selanik'te localar›n kap›lar›nda k›yafet de¤ifltirmifl me-

murlar bekletilir ve kimlerin girip ç›kt›¤› kontrol edilirdi. Fakat ne

de olsa saray›n ‹stanbul'daki nüfuzu ve ceberrutu buralarda

sökmüyordu. Çünkü Selanik, Kosova ve Manast›r vila-

yetlerinde ecnebi kontrolü mevcut idi.65
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K›sacas› masonluk, Osmanl›'n›n son yar›m yüz-

y›l›na damga vuran Abdülhamid-Jön Türk çat›flmas›nda

Jön Türklerin yan›nda yer ald› ve bu hareketin içinde büyük

bir güce ulaflt›. Bu, masonlu¤un siyasi etkisi -daha do¤rusu zara-

r›- idi. Örgütün daha kal›c› olan etkisi ve zarar› ise, Avrupa'daki bira-

derlerinden ö¤rendi¤i materyalist felsefeyi Türk toplumuna empoze et-

mek oldu. 

Bir "örnek" üzerinde incelemede bulunmak, masonlu¤un söz konusu materya-

list felsefesinin ne boyutlara uzand›¤›n› gösterebilir. 

Osmanl› Döneminden Din Karfl›t› Bir Mason:
Abdullah Cevdet

‹ttihat ve Terakki'nin kurucular› aras›nda yer alan Abdullah Cevdet, dine karfl›

yürütülen savafl›n Türkiye'deki ilk öncülerinden biriydi. Toplumu dinden koparmak

için kapsaml› bir "dünya görüflü" oluflturmufltu.  Ona göre, modern uygarl›¤›n teme-

li din d›fl› bir kültüre dayanmal›yd›. ‹slam ise, sözde "ilerlemeye engel oldu¤u" için

toplumsal yaflam›n tümüyle d›fl›na ç›kar›lmal›yd›. 

Abdullah Cevdet, ad›n› as›l olarak ‹ttihat Terakki Cemiyeti'nin kurulufl aflama-

s›nda duyurdu. Kendisi gibi ‹ttihat Terakki'nin kurucular›ndan olan mason ‹brahim

Temo'nun görüfllerinden etkilendi. Temo'nun kendisine vermifl oldu¤u Felix Is-

nard'›n Ruhçuluk ve Maddecilik ve Louis Büchner'in Madde ve Kuvvet adl› kitaplar›n›

okuyarak materyalizme ilk ad›m› att›. "Biyolojik materyalizm" konusunda yazm›fl

oldu¤u yaz›lardan dolay› dindar kesimden kuvvetli tepkiler ald›..66

Cevdet, Darwin'in evrim teorisinin büyüsüne de kap›lm›fl ve o dönemlerde

Avrupal› ›rkç›lar aras›nda çok popüler olan "öjeni" (bir ›rk›n seçmeli çiftlefl-

me yönetimiyle genetik olarak iyilefltirilmesi) kavram›ndan etkilenmifl-

ti. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi Abdullah Cev-

det'in görüfllerini flu flekilde özetler:

Abdullah Cevdet'in biyolojik materyalizminin di¤er bir

özelli¤i de, toplumsal elit yaratmada elveriflli bir
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teorik aç›kl›¤a sahip olufludur. Ernest Haeckel'in

tüm canl›lar›n evrimleflmesi sürecindeki eflitsiz geli-

flim ilkesi ve Darwin'in do¤al eleme teorisi, Abdullah

Cevdet'e baz› insanlar›n e¤itim yoluyla di¤erlerinden farkl›la-

flarak seçkinleflebilece¤i ve toplumsal ilerlemenin ancak bu seçkin

kadronun öncülü¤ünde gerçekleflebilece¤i inanc›n› vermifltir.67

Abdullah Cevdet 1903 y›l›nda ‹çtihat dergisini ç›karmaya bafllad›. Bu der-

gi arac›l›¤›yla ‹slam'a ve Hz. Muhammed (sav)'e sürekli sözlü sald›r›lar ve iftira-

lar içeren yaz›lar yay›nlad›. Abdullah Cevdet fiubat 1909'da masonlar›n deste¤i ile

"‹çtihat Evi" ad›nda bir yay›nevi kurdu. Bu yay›nevinde ç›karm›fl oldu¤u bir dizi ki-

tap, halk aras›nda büyük reaksiyonun oluflmas›na neden oldu ve önce  yay›nevi, ar-

d›ndan da ‹çtihat dergisi kapat›ld›. Abdullah Cevdet'in mahkumiyeti ve derginin ka-

pat›lmas› dönemin bir gazetesine flu flekilde yans›m›flt›: "Dinimize tecavüz edenlere ib-

ret-i müessire: Abdullah Cevdet Bey, bir makalesinde Din-i Mübin-i Muhammediye'ye teca-

vüz etti¤inden dolay› iki sene hapse mahkum oldu."68

Kapat›lma karar›n›n hemen ad›ndan ‹fltihat, ‹flhad, Cehd dergilerini ç›kard›. Bir

süre ‹kdam ve Hak gazetelerinde baflyazarl›k yapt›.  Yapm›fl oldu¤u ‹slam'a sald›ran

yay›nlar yüzünden Meflrutiyet döneminde fieyh-ül ‹slam'dan birkaç kez uyar› ald›.

Abdülhamid'in tahttan indirilmesine yard›mc› oldu. Fakat kendisi aç›s›ndan or-

tam›n hala güvenli olmad›¤›n› düflünerek uzun süre ülkeye geri dönmedi. Döndü-

¤ünde ise ‹ttihatç›lar taraf›ndan Sa¤l›k Umum Müdürlü¤ü'ne getirildi. Ancak bu gö-

revinde de ayk›r› fikirleri ile k›sa sürede göze batt›. Kad›nlara ilk kez genelev vesika-

s› verilmesi uygulamas›n› bafllat›nca, halktan gelen tepki üzerine hükümet taraf›n-

dan görevinden azledildi. 

Abdullah Cevdet'in telif ve tercüme 70'e yak›n eseri vard›r. Bunlar›n aras›nda

din aleyhtar› propagandan›n en yo¤un oldu¤u kitap, Frans›zca'dan tercüme etti-

¤i  Akl› Selim'dir. 19. yüzy›l›n tüm köhne ateist safsatalar›n›n ›srarla ifllendi-

¤i bu kitab›n önsözünde Cevdet, tap›nd›¤› "ilah"›n "hürriyet", "fazilet"

gibi Hümanist kavramlar oldu¤unu flöyle anlat›r: 

Akl› Selim, kudsi bir isyand›r ve bunu gönüllerde gezdir-

mek aflk›n›n atefli hiçbir zaman söndürülemeyecektir.
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Promethe, Kafkas da¤lar›nda de¤il, gönül da¤la-

r›ndad›r ve zincirlerini k›rm›flt›r. Mabudumuz (‹lah›-

m›z) fazilettir. Amali fazilet ise hürriyetsiz mümkün de-

¤ildir. Hürriyetlerin akdem ve akdesi fikir ve vicdan hürriye-

tidir. Bu tercümenin mevzuu bir ubudiyet ve ibadettir; hürriyet ila-

h›na bir ubuduyet ve ibadettir.69

Abdullah Cevdet Frans›z materyalistlerin görüfllerini incelerken Frans›z

yazar Gustave Le Bon'un etkisinde kald›. Le Bon'un fikirleri do¤rultusunda gelifl-

tirdi¤i "Türk ›rk›n›n dam›zl›k erkek yolu ile ›slah edilmesi projesi" ise onu tekrar ül-

ke gündemine getirdi. 

Abdullah Cevdet'in inançl› bir aileden gelmesine ra¤men, ömrünü dine karfl›

mücadele etmekle geçirmesi son derece ilginçtir. Osmanl›'n›n son devrinde masonik

ö¤retiyle zehirlenen bir neslin en radikal temsilcisi olan Abdullah Cevdet'in cenaze

namaz› da k›ld›r›lmam›flt›r. fiu anda hayatta olmayan tarihçi ‹brahim Hakk› Konya-

l›, Abdullah Cevdet'in cenaze törenini flu sözler ile anlat›r:

Abdullah Cevdet Allah'a inanmad›¤›n› söylüyordu. ‹slam harflerinin fliddetle aley-

hinde bulunuyordu. Dini de¤erlerin ço¤una karfl› oldu¤unu yaz›p söylüyordu. ‹flte

bu adam ölünce cenazesi Ayasofya Camii'ne getirildi. Öylece musalla tafl›nda duru-

yordu. Hocalar da namaz k›ld›rmaya yanaflm›yorlard›. Bunun üzerine cenaze, bele-

diyenin bir arabas›na konularak götürüldü.70

Halkevleri, Köy Enstitüleri ve Masonik Ö¤retinin
Kitlelere Empoze Edilmesi

Cumhuriyet'in kurulmas›n›n ard›ndan masonlar CHP kadrolar› içinde örgütlen-

meye bafllad›lar. Atatürk 1935 y›l›nda bu masonik örgütlenmenin fark›na vara-

rak localar› kapatt›. Ancak yine de masonik felsefe yaflamaya ve dahas› dö-

nemin Halkevleri ve Köy Enstitüleri gibi kurumlar›yla kitleselleflmeye

devam etti. 

Halkevleri'nin kuruluflunda tüm yetki, birçok masum in-

san›n as›lmas›ndan sorumlu olan Ankara ‹stiklal Mahke-

mesi'nin mason reisi Dr. Reflit Galip'e verilmiflti. Dr.
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Galip, Halkevleri'nin aç›l›fl› ile ilgili TBMM'de yap-

m›fl oldu¤u konuflmada ‹slam dininin Türkiye için yol

gösterici olamayaca¤›n› iddia etmiflti. Halkevleri dergisinin sa-

hibi Doç Dr. An›l Çeçen, bu fikirleri flöyle aktar›yordu:

Dr. Reflid Galip... Türk ulusunun ulusal amac›n›n art›k de¤iflti¤ini,

‹slamc›l›k ve Osmanl›c›l›¤›n ulusal hedef olamayaca¤›n› ancak ça¤dafl

uygarl›k yolunda Türk ulusunun haketti¤i yeri alabilmesinin yeni ulusal

amaç olabilece¤ini, Orta Asya'n›n kurakl›k içine girmesinden sonra Türklerin

dünyan›n her köflesinde uygarl›¤› yakalamaya çal›flt›klar›n›, Türklerin tarihinin be-

lirli dönemlerinde bilim ve uygarl›k aç›s›ndan en üstün devletleri kurduklar›-

n›...(aç›klad›)71

Halkevleri'nin aç›lmas›nda ad› geçen bir di¤er tan›d›k isim, mason ‹çiflleri Baka-

n› fiükrü Kaya'yd›. Behçet Kemal Ça¤lar, 1935 Halkevleri adl› kitab›n›n önsözünü Ka-

ya'ya ay›rm›flt›. fiükrü Kaya, Halkevleri'ni flöyle anlat›yordu bu önsözde:

Halkevleri'nin kültürel, sosyal ve ekonomik bak›mlardan az zamanda yapt›klar›

tenvir, irflat hizmetlerini anlamak için kitaptaki yaz›lar ve rakamlar sa¤lamca flahit-

tir. Halkevleri vatandafllar›n medeni, bedii irfan ve zevk ihtiyaçlar›n› tatmin edecek

müesseselerdir. Her yurttafl orada bildi¤ini ö¤retir, bilmedi¤ini ö¤renir. Her Türk

münevveri bilgisini istidad›ndan ziyade bu milletin onu yetifltirmek için sarf etti¤i

eme¤i borçludur. Hiçbir makam, hiçbir memuriyet, hiçbir eser bu borcu tam ödeye-

mez.72

1934 y›l›na gelindi¤inde Halkevleri'nin say›s› 103'e ç›kt›. ‹lk olarak 1941'de aç›lan

ve Halkevleri'nin köy flubesi konumundaki Halkodalar›'n›n toplam say›s› 4322'yi

bulmufltu. Üye say›s› 55 bini bulan Halkevleri'nde 2 milyondan fazla kifli "e¤i-

tim"den geçirilmiflti bu süre zarf›nda. 

1935 y›l›nda Atatürk mason localar›n› yerinde bir kararla kapatt›¤›nda ise, ma-

sonlar kendilerine ilginç bir teselli buldular. Ülkedeki en yüksek dereceli mason-

lardan biri olan  ‹çiflleri Bakan› fiükrü Kaya, mason localar›n›n kapat›lmas›

karar›n› bas›na aç›klarken Halkevleri'nin mason localar›n›n ifllevini

yerine getirdi¤ini ve bu yüzden mason localar›n›n kapat›lmas›n-

da bir sak›nca görmediklerini söylüyordu. Üstad-› Azam Ke-

malettin Apak Türkiye'de Masonluk Tarihi adl› kitab›nda

Kaya'n›n bu yaklafl›m›n› flöyle anlat›yor:
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Bu 33 dereceli kardeflin toplant›s›nda fiükrü Ka-

ya birader, masonlu¤un istihdaf eyledi¤i sosyal ve

kültürel faaliyetlerin bir müddetten beri Halkevleri ve

Halkodalar› taraf›ndan yap›lmakta bulundu¤u gözönünde

bulundurularak masonlu¤un art›k faaliyetlerini tatil etmesi laz›m

geldi¤ine partice karar verilmifl oldu¤unu, Hükümetin de bu karar› tat-

bik mevkiine koymak zorunda oldu¤unu bildirdi.73

Yani fiükrü Kaya'ya göre masonluk ile

Halkevleri ayn› felsefenin temsilcileriydi.

Halkevleri projesi ilerleyen y›llarda geliflti-

rilmifl ve "Köy Enstitüleri" ad›yla daha da ge-

nifl ve kapsaml› bir program bafllat›ld›. Mason

Milli E¤itim Bakan› Hasan Ali Yücel'in yöneti-

minde kurulan Köy Enstitüleri de ayn› Hal-

kevleri gibi, masonik felfeseyi topluma aktar-

ma amac›na yönelikti. 

Bu felsefenin içeri¤i k›sa sürede ortaya ç›k-

t›. 1945 y›l›nda Ankara'daki Hasano¤lan Köy

Enstitüsü bünyesinde kurulan Köy Enstitüleri

Dergisi, ‹slam dinine ve islam dininin kutsal

sayd›¤› tüm de¤erlere gizli ve aç›k sald›rmaya

bafllad›. Marksist e¤ilimleri ile tan›nan ‹smail

Hakk› Tonguç'un, ad› geçen dergide yazm›fl ol-

du¤u bir makalede flu sat›rlar dikkat çekiyor-

du:

Ümid edelim ki, yar›n›n dünyas› iman›n› gök-

lerden gelecek görünmez kuvvetlerle ve fi-

zik ötesi fikirlerle beslenmesin. E¤er onun

kuvvetli ve mesut bir temeli olsun isti-

yorsak biz insanlar yeni dünyaya flamil, ihtirass›z, yalans›z, insa-

ni, rasyonel ve reel taze bir din vermeliyiz. Köy Enstitüle-

ri'nde yetifltirilen çocuklar, skolasti¤e köle olmaktan

kurtar›lmaya çal›fl›lm›flt›r..74
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Bu al›nt›daki "insani, rasyonel, reel ve taze din"

gibi içi bofl kavramlar,  da masonizmin temeli olan sekü-

ler hümanizmin terimleridir. 

Köy Enstitüleri'nin yay›nlar›nda: Naz›m Hikmet'in materya-

list felsefeyi savunan fliirleri, ö¤rencileri Allah'›n varl›¤›n› inkara sü-

rüklemeye yönelik m›sralar, dinle ve kutsal de¤erlerle alay eden hikayeler

de yer al›yordu. Türkiye Gizli Komünist Partisi'nin ilk Merkez Komitesi Azas›

Ethem Nejat'›n ve Mustafa Suphi'nin fikirlerine dahi baflvurulmufltu.  

Dönemin güçlü kalemlerinden Peyami Safa, Köy Enstitüleri'ndeki Marksist pro-

paganday› bir makalesinde flu flekilde yorumlamaktad›r:

Çocuklara Naz›m Hikmet'in fliirlerini ezberleten, marksizm hakk›nda konferanslar

verdiren, dergilerinde de marksizm hakk›nda makaleler neflreden Köy Enstitüleri-

nin komünist yuvalar› oldu¤unu bilmeyen bir tek fluurlu Türk ayd›n› yoktur...

Köy Enstitüsü mezunlar›ndan yaz› hayat›na girenleri Moskova Radyosu öve öve bi-

tiremez. Daha geçen gün bir lisede Komünist propaganda yaparken yakalan›p a¤›r

ceza mahkemesine verilen bir ö¤retmen de, yaz›ld›¤› gibi filoloji mezunu de¤il, Köy

Enstitüleri yetifltirmelerindendir. Köy Enstitüleri'nin kapanmas› Kara Kuvvet'in za-

feri ise, 30 A¤ustos Zaferine benzetilen kurulufllar› K›z›l Kuvvet'in zaferi midir? K›-

z›l olmayan mutlaka Kara m›d›r? Hür milletler camias›, kara milletler camias› m›-

d›r?... Bu ters mant›k sistemine ve Moskova iddias›na göre Köy Enstitüleri'nin yeri-

ni alan ö¤retmen okullar›m›z da kara ö¤retim okullar›d›r. Çünkü bu okullarda

Marx'a kasideler okunmaz, Moskof hademesi Naz›m Hikmet'in plaklar› çal›nmaz,

fliirleri okutulmaz, flehirli ile ayn› hak ve imkanlara sahip köylü ayr› bir s›n›f say›l-

maz, milli birlik parçalanmaz, s›n›f kategorilere ayr›lmaz.75

Köy Enstitüleri'ndeki bu Marksist propagandan›n ortaya ç›kmas› üzerine TBMM

üzerinde büyük bir kamuoyu bask›s› olufltu. CHP saflar›ndan da Köy Enstitüleri'ne

karfl› elefltiri oklar› f›rlat›lmaya bafllad›. mason Milli E¤itim Bakan› Hasan Ali Yü-

cel'in yerine Milli E¤itim Bakanl›¤›'na getirilen R. fiemsettin Sirer'in Bakanl›k

müfettiflleri taraf›ndan haz›rlatm›fl oldu¤u Köy Enstitüleri raporu ise ah-

laki aç›dan utanç vericiydi. ‹flte bu rapordan baz› al›nt›lar:

1-12 Numaral› Belge: .... Enstitüsü'nün kuruluflundan 1947

senesine kadar muhtelif zamanlarda k›z ö¤rencilerin

büyük bir k›sm› Enstitü ö¤retmenleri taraf›ndan
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rahats›z edilmifltir. Küme ö¤retmenlerinin, disip-

lin kurulu üyelerinin, bakanl›k müfettifli Ziya Kara-

muk'un imzalar›n› tafl›yan bu belgede, k›z ö¤rencilerin

ö¤retmenleri taraf›ndan bizzat öpülüp s›k›lmak sureti ile çir-

kin muamelelere zorland›¤› ve ahlaks›zl›¤a zorland›¤› tesbit edil-

mifltir. Bu ahlaks›z iliflkiler sonucunda baz› ö¤retmenler, k›z ö¤rencile-

ri ile kanun zoru ile evlenmek durumunda kalm›flt›r.

2-13 Numaral› Belge: ..... Köy Enstitüsü'nde k›z ve erkek ö¤renciler Enstitü civa-

r›ndaki Kalayc› civar›nda ve Enstitü yatakhanesinde uygunsuz vaziyette yakalan-

m›flt›r.

3-14 Numaral› Belge:.... Köy Enstitüsü mezunu bir köy ö¤retmeni, kendi okulu ö¤-

rencilerinden bir k›z› i¤fal etmifltir. Ahlaki durumlar› arzedilen ö¤retmenlerin yetifl-

tirmifl oldu¤u ö¤rencilerin mezun olduktan sonra tayin edildikleri okullarda ö¤ret-

menlerinden gördükleri gibi hareket ettiklerinin delili olmak bak›m›ndan bu belge

ayr›ca bir önem tafl›maktad›r. 

Köy Enstitüleri ile ilgili raporda anlat›lanlar bu kadar de¤ildir. Cinsel serbestli-

¤in yan›s›ra ö¤retmen ve ö¤rencilerin modernlik ad›na sabahlara kadar süren içki

alemleri raporda yeralan di¤er örnekler aras›ndad›r. Ayr›ca 47 Numaral› belgede

Enstitüler'de gizli ve aç›k olarak ahlaks›z yay›nlar yap›ld›¤›ndan ve Köy Enstitüleri

dergisinde bu ahlaks›z yay›nlara çanak tutuldu¤undan, aile içi (ensest) iliflkilere ka-

dar vard›r›lan cinsel sapk›nl›klara yer verildi¤inden bahsedilmektedir.

Milli E¤itim Bakanl›¤› Baflmüfettifli Fethi ‹sfendiyaro¤lu, Köy Enstitüleri'nde

yapm›fl oldu¤u incelemeler sonucu elde etti¤i izlenimlerini flu sözleri ile ifade edi-

yor:

Umumiyetle sureti mahsusada köyden, köy çocu¤unun ailesi muhitinden çok uzak-

larda, adeta da¤ bafllar›nda kurulup, gerek köylülerin ve gerek flehirlilerin çevresin-

den ayr› bulundurarak her türlü muzir telkinlere kolayca imkan ve f›rsat bula-

cak ›ss›z yerlerde ifller hale getirilen ve 40 binden fazla köylümüzü milli

ruhtan mahrum, muzir ve solcu fikirlerin telkinine memur birtak›m

köy ö¤retmeni yetifltirmeye çal›flm›fllar ve bunlar›n vatan sevgisi

ile dolu olmayanlardan birtak›m›n› maalesef tamam›yla ze-

hirlemifllerdir. Bereket versin ki bir ço¤u, temiz köylüle-

rimizin tertemiz kanl› evlatlar› oldu¤undan bu

Tap›nak fiövalyeleri

160



menfi ve muzir propagandalar ve y›k›c› telkinler

onlar›n asil ruhlar›nda bir iz b›rakmam›fllard›r. Hatta

bir nevi reaksiyon husule getirmifltir...76

Halkevlerinde ve Köy Enstitüleri'nde yürütülen tüm bu ateist

ve materyalist propaganda ile ahlaki dejenerasyon sürecinin, mason-

lar›n Türkiye için öngördükleri stratejinin bir parças› oldu¤una dikkat et-

mek gerekir. Bu nedenledir ki, Köy Enstitüle-

ri'nin kapanmas›ndan y›llar sonra bile mason

yazarlar ve gazeteciler Köy Enstitüleri'ni savun-

mufl ve hatta bunlar›n yeniden hayata döndü-

rülmesi için çaba harcam›fllard›r. Masonlar›n

yay›n organlar›ndan Mason Dergisi'nde yer alan

bir makalede, Köy Enstitüleri için "Türk e¤itim

tarihinin en görkemli projesi" ifadesinin kulla-

n›lmas›, yeterince aç›klay›c›d›r:

Orta e¤itimin bafll›ca nitelikleri, evrensel, insan-

c›l, laik, pozitivist bir anlay›fltan kaynaklanan,

ulusal bilinç veren e¤itim program ve politikala-

r›yd›. Din dersleri kald›r›lm›flt›. K›rsal Kesimin

e¤itimi T.C'nin karfl›laflt›¤› en önemli sorunla-

r›ndan biriydi. Köyün her aç›dan kalk›nmas›n›

sa¤layacak, ö¤retim biçiminin gelifltirilmesi ve

bu ere¤e ulaflmaya yönelik e¤iticilerin yetifltiril-

mesi h›zla gerçeklefltirilmeliydi. Köy Enstitüleri

bu amaçla kuruldu. Kan›ma göre Türk e¤itim tari-

hinin en görkemli projesidir Köy Enstitüleri.77

Ayn› makalede mason yazar, Halkevleri için

de "misyoner bir anlay›fl›n ürünü" ifadesini kullanmaktad›r. Söz konusu

misyonerlik, kökeni Tap›nak fiövalyeleri'ne uzanan, din düflmanl›¤›n›

kendisine en büyük görev kabul etmifl bulunan masonik misyoner-

liktir. 
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Masonlar›n Dine Karfl› Savafl›
Kitab›n önceki bölümlerinde inceledi¤imiz gibi, mason-

luk, dine ve dini kurumlara karfl› cephe alan bir gelene¤in temsil-

cisidir. Tap›nak fiövalyeleri, H›ristiyanl›ktan ç›kt›ktan ve sapk›n bir

ö¤retiye kap›ld›ktan sonra H›ristiyanlarla tarihsel bir mücadele içine gir-

mifltir. Avrupa'da as›rlar boyunca dine karfl› yürütülen mücadelede, öncülü¤ü

Tap›nakç›lar›n mirasç›s› olan masonlar yapm›flt›r. Türkiye'de de masonluk, poziti-

vist ve materyalist fikirleri kitlelere empoze eden ve dindarlara karfl› düflmanl›k kö-

rükleyen bir örgüt olarak ifllev görmüfltür. 

Türk masonlar›n›n kendi metinlerine bakt›¤›m›zda, dine karfl› olan bu garip hu-

sumetlerinin ve bundan kaynaklanan eylem planlar›n›n ifadeleri ile karfl›lafl›r›z. Ör-

ne¤in Mason Mahfili'nin yay›nlar›ndaki bir ifadede, "medreseler ve minareler y›k›l-

mad›kça, yani skolastik düflünceler, dogmatik inan›fllar ortadan kalkmad›kça, fikir-

lerdeki esaret, vicdanlardaki ›zd›rap kalkmayacakt›r" denmektedir.78 Dini kurumla-

r›n masonlar› ne kadar rahats›z etti¤i ise, Üstad-› Azam Haydar Ali Kermen'in afla-

¤›daki ifadelerinden anlafl›lacakt›r:

Nas›l ki Milli Meclis'te, hiç münasebet almad›¤› halde caminin s›ralar›ndan yükse-

len ezan sesi "ben yafl›yorum, ölmedim, ölmeyece¤im" diyen onun 'essela's›ndan

baflka bir fley midir?... Memleket ayd›nlar›n›n kulaklar›n› t›rmalayan bu ses, hepimi-

zin ikaz ve basiret görevini ihtar eden bir hat›rlatmad›r.79

Görüldü¤ü gibi ezan sesi masonlar›n "kulaklar›n› t›rmalamakta" ve onlarca ma-

sonik görevlerini hat›rlatan bir uyar› gibi alg›lanmaktad›r. "Ben ölmedim, ölmeyece-

¤im" diyen dinin susturulmas›n› masonlar en büyük görev olarak kabul etmifllerdir.

Masonlar din ahlak›n›n yaflanmas›n› engellemek için çeflitli yöntemler kullan›r-

lar. Halkevleri veya Köy Enstitüleri gibi kurumlar bu yöntemlerin sadece biridir.

Bir baflka yöntem, masonlar›n kontrolündeki medya kurulufllar› yoluyla dine

ve dini de¤erlere karfl› yürütülen aleyhte propagandad›r. 

Mason yazarlar›n kitaplar› bir baflka önemli yöntemdir. Abdullah

Cevdet ile bafllayan bu gelenek, Cumhuriyet döneminde Cemil

Sena Ongun veya Orhan Hançerlio¤lu gibi en üst derecelere

ulaflm›fl Üstad masonlar taraf›ndan sürdürülmüfltür. Ce-
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mil Sena Ongun'un Hz. Muhammed'in Felsefesi adl›

kitab›nda, ‹slam'›n (tenzih ederiz) güya Peygamberimiz

(sav)'in bir icad› oldu¤u iddias› üstü kapal› ama çok ›srarl› fle-

kilde dile getirilir. Büyük Üstad Orhan Hançerlio¤lu ise, Toplum-

bilim Sözlü¤ü, ‹slam ‹nançlar› Sözlü¤ü gibi, pek çok üniversitede kaynak

olarak okutulan kitaplar›nda yine ateist ve din-d›fl› bir propaganda yürüt-

müfl, dindarlara karfl› as›ls›z suçlama ve iftiralar dile getirmifltir. Bu gibi mason

teorisyenler, ateizmi ve materyalist felsefeyi "bilimsellik" zanneden, din-d›fl› bir

dünya görüflüne sahip olarak "ilerici" olduklar›n› sanan, Darwin'in evrim teorisine

adeta bir din gibi inanan ve tüm bu cehaletlerin içinde yaflarken de kendisini çok

ak›ll› ve kültürlü sanan bireyler yetifltirmifllerdir. 

Masonluk Türk milletini bu flekilde inançlar›ndan koparmaya çal›fl›rken, dindar-

lara karfl› da yo¤un bir bask› politikas› organize etmifltir. Bir loca kitapç›¤›nda yer

alan afla¤›daki ifade, bu konuda oldukça aç›klay›c›d›r:

Toplumumuzda ‹slam medeniyetinden kalma ve onu medeniyete ba¤lamaya çal›-

flan gizli kuvvetler vard›r. Bunun varl›¤›n› kabul etmekten kaç›nmak laz›md›r. Ama

onu ezecek tedbirleri düflünmek ve uygulamak flartt›r.80

Dindarlar› ezmeye yönelik bu "masonik tedbirler"; geçmifl yüzy›l içinde fiehben-

derzade Filibeli Ahmet Hamdi, ‹skilipli At›f Hoca, Bediüzzaman Said Nursi, Süley-

man Hilmi Tunahan gibi büyük ‹slam alimlerine yap›lan bask›lar›n da perde arkas›-

n› oluflturmaktad›r. Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinde bu gerçe¤e at›fta bulu-

nan baz› k›s›mlar da vard›r. Bediüzzaman, Nur Risaleleri'nin de¤iflik yerlerinde, ma-

sonlu¤un dine karfl› olan düflmanl›klar›n› flöyle vurgular:

fiimdi anlafl›ld› ki, millet, vatan ve ‹slamiyete en dehfletli zarar veren komünistlik,

masonluk ve dinsizliktir.81

Çünkü masonluk, komünistlik, dinsizlik do¤rudan do¤ruya anarflistli¤i do¤u-

rur. Ve bu dehfletli duruma karfl› ancak ve ancak Hakikat-i Kuraniye etraf›n-

da ‹ttihad-› ‹slam dayanabilir.82 

Bir baflka yerde Bediüzzaman, masonlar›n din düflmanl›¤›n› flu

flekilde ifade eder:

Bin y›ll›k Müslüman Türk'ün manevi ba¤lar›n› kopa-

r›p onu baflka bir yola sürüklemek isteyen bir
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güruh flöyle diyor: "Biz art›k Allah'› hayat gaye-

si olarak tan›mayaca¤›z. Biz bir gaye yaratt›k; o ga-

ye Allah de¤il befleriyettir."83

Mason ritüellerini inceledi¤imizde Bediüzzaman'›n dikkat

çekti¤i "biz art›k Allah'› hayat gayesi olarak tan›mayaca¤›z. Biz bir ga-

ye yaratt›k; O gaye Allah de¤il befleriyettir" ifadesinin, 1923 y›l›nda yay›n-

lanan Meflrik-i Azam ‹çtimai Zab›tlar› adl› masonik dergide yay›nland›¤› görü-

lür. Yani, Bediüzzaman'›n "Türk'ün manevi ba¤lar›n› kopar›p onu baflka bir yola

sürüklemek isteyen güruh" derken kasdetti¤i kifliler, "seküler hümanizm" dinine ina-

nan masonlard›r.

Bediüzzaman, Risale-i Nur'da masonlar›n kendisine

olan özel düflmanl›klar›n› da ifade etmifltir. Bu büyük ali-

me yap›lan haks›z bask› ve zulümlerde masonlar›n büyük

rolü vard›r: 

Burada bir günde çekti¤im s›k›nt› ve azab›, Eskiflehir'de bir

ayda çekmezdim. Dehfletli masonlar, insafs›z bir masonu

bana musallat etmifller, ta ki hiddetimden ve iflkencelerine

karfl› "art›k yeter" dememden bir bahane bulup, zalimane

tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlar›n› gizlesinler.84

Bediüzzaman'›n hayat›n› anlatan Son fiahitler adl› ki-

tapta, bu büyük ‹slam alimine karfl› masonlar›n çektirdi¤i

s›k›nt› ve eziyetler anlat›lmaktad›r. Bediüzzaman'›n kendi

a¤z›ndan masonlar›n suçsuz yere kendisini hapse att›rd›¤›

bildirilmektedir. 

Bediüzzaman kendisine ait suçlamalar› cevapland›rd›-

¤› Ondördüncü fiua'da da masonlar›n düflmanl›¤›n› bir kez

daha ortaya koyar. Mahkemenin Bediüzzaman'›n gizli düflmanlar› oldu¤unu

reddetmesine karfl›l›k, Bediüzzaman bu iddian›n yanl›fl oldu¤unu, komü-

nistlerin ve masonlar›n kendisine büyük düflmanl›k beslediklerini ifa-

de eder. Bununla birlikte, Bediüzzaman, Nur Risaleleri'nde kendi

görevinin yaln›zca Allah'›n varl›¤›n› anlatmak ve dinsizlik

ak›m›na karfl› iman› korumak oldu¤unu bildirmifltir. Bir
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mektubunda bu durumu aç›k flekilde anlatmaktad›r.

Olaylar detayl› bir flekilde incelendi¤inde, kendisine ezi-

yet eden ve genifl ölçüde hakim olan gücün masonluk ve ko-

münist ideoloji oldu¤unu flu sözleriyle ortaya koyar:

Ben de befl on gün içinde üç defa siyaset dünyas›na bakt›m. Müdafa-

at›mda dedi¤im gibi masonlar ve komünistler hesab›na çal›flan iki yüzlü

cereyan, bask› ve rüflvet kullanarak bizi böyle iflkencelerle ezmeye çal›flm›fl.

fiimdi o kuvveti k›racak baflka bir cereyan›n bu vatanda tezahüre bafllad›¤›n› gör-

düm. Fazla bakmak mesle¤imce iznim olmad›¤›ndan daha bakamad›m.85

Kendi görevinin, dinsizli¤e karfl› yerine getirilmesi gereken üç büyük vazifeden

birisi olan iman-› tahkiki kurtarmak oldu¤unu ve dinsizlikle, masonlukla yap›lan

mücadelenin daha sonra tam olarak hedefine ulaflaca¤›n› anlatan Bediüzzaman, ta-

lebelerine flu ünlü sözünü söylemifltir: "Ümitvar olunuz, flu istikbal ink›labat› içerisinde

en yüksek ve gür seda ‹slam'›n sedas› olacakt›r."86

‹slam'›n "en yüksek ve gür seda" olmas›ndan endifle eden masonlar ise, Bediüz-

zaman devrinden bu yana din aleyhtar› propaganday› ve dindarlara karfl› bask› po-

litikas›n› sürdürmektedirler. Örgüt, 14. yüzy›l Avrupas›'nda Tap›nak fiövalyeleri ta-

raf›ndan bafllat›lm›fl olan "dine karfl› savafl"› tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de

yürütmektedir.

Tap›nakç›-mason örgütlenmesinin bir di¤er önemli yönü ise, daha önceki bö-

lümlerde inceledi¤imiz gibi, siyasi ve ekonomik menfaatlere yönelik illegal faaliyet-

lerdir.  Türkiye'deki masonluk, bu konuda da yabanc› biraderleriyle uyum içindedir. 

Türkiye'deki P2'ler: Gizli Localar
Masonlu¤un en temel prensibi kendini gizlemek, gerçek faaliyetlerini giz-

li tutmakt›r. Bu, Tap›nak fiövalyeleri'nden bu yana de¤iflmeyen bir yön-

temdir. Tap›nakç›lar; H›ristiyanl›ktan ç›k›p sapk›n bir inanca kap›l-

d›klar›n›, Bafomet adl› bir puta tapt›klar›n›, Hz. ‹sa'ya düflman

olduklar›n› veya sap›k cinsel iliflkiler kurduklar›n› gizlemifl-

ler ve kendilerini son derece masum bir keflifl tarikat›
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gibi göstermifllerdi. Masonluk ise bu gizlilik gelene-

¤ini devralm›fl, kendisini hiçbir siyasi amac› olmayan bir

ahlak okulu ve hay›r kurumu gibi göstermifltir. Oysa sahip

olduklar› gizlilik prensibi, bunun inand›r›c› bir tablo olmad›¤›n›

göstermek için tek bafl›na yeterlidir: Masum bir "ahlak okulu", neden

dünyan›n en gizli örgütlenmesi için çal›flmaya ihtiyaç duysun?

Türk masonlar›n›n yay›n organlar›ndan birinde yer alan afla¤›daki ifade,

"hay›r kurumu" imaj›n›n bir kamuflaj oldu¤unu göstermektedir. Mimar Sinan der-

gisinde, mason Üner Birkan taraf›ndan kaleme al›nan bir makaledeki ifade flöyledir: 

"Masonluk da, toplum hizmetlerine el atarak, kendini topluma hay›rl› bir kurulufl

olarak tan›tabilir."87

Masonlar›n bu kamuflaj› kullan›rken gerçek amaç ve faaliyetlerini gizlemek için

baflvuracaklar› ketumiyet ve gizlilik yöntemleri ise yine masonik yay›nlarda aç›klan-

maktad›r. Örne¤in masonlar›n bir nevi "anayasas›" olan Anderson Yasas›, Davran›fl

Maddesi, dördüncü f›kras› flöyledir:

Mason olmayan yabanc›lar bulundu¤unda, sözleriniz ve tutumunuzla öyle ketum

ve ihtiyatl› olunuz ki, en ince zekal› yabanc› bile duyulmas› uygun olmayan fleyle-

rin fark›na varmas›n.88

fiakül Gibi adl› mason dergisi de örgütün bu gizlilik emrini "biraderlerine" flöyle

aktarmaktad›r:

Ar›lar karanl›k olmazsa çal›flamazlar... Sol elinizin yapt›¤›n› sa¤ eliniz bilmesin.

Gizlili¤in say›lmayacak çok etkileriyle ilgili olarak ve daha büyük fleylerle alakal›

olarak sembollerin gizemli ifllevleri vard›r.89

Mason Dergisi'nin 1993 y›l›n›n Mart ay›nda yay›nlanan say›s›nda "mabette yap›-

lan Ritüel çal›flmalar›n›n d›flar›da konuflulmas›n›n yasak oldu¤u" aç›kça söylen-

mektedir. Yine masonlar›n yay›n organ› olan Büyük fiark Dergisi'nin 11. say›s›nda

"sembolleri ve localarda geçen olaylar›, tart›flmalar› aç›klamak ahlak d›fl›

bir harekettir; davaya ve yemine ihanettir" denmektedir.

Mason örgütünün kendi üyelerine yapt›rd›¤› "Ketumiyet Ye-

mini" ise gizlili¤in örgüt içerisinde ne denli önemli oldu¤unu

aç›kça ispatlamaktad›r.  "2. Derece Ç›rak Ritüeli"ndeki bu

yemin flöyledir:

Tap›nak fiövalyeleri
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fiimdi veya daha sonra ö¤retilecek Kadim Masonluk Misterleri ile bunlara ait gizli

sanatlar›, yönleri ve noktalar›, bu dereceye usulüne göre kabul edilmifl olanlar›n d›-

fl›nda hiç kimseye, kim olursa olsun hiçbir surette aç›klamayaca¤›m, veya yaln›z

tam, kusursuz, muntazam bir locada iken ve onlar›n da kendim gibi düzenli olduk-

lar›na tam bir kanaat getirdikten sonra usulüne göre aç›klayaca¤›m.

Yine söz veririm ve flerefim üzerine yemin ederim ki, bu s›rlar›, hareketli veya hare-

ketsiz hiçbir fleyin üzerine yazmayacak, basmayacak, kaz›mayacak, iflaretlemeye-

cek, resmetmeyecek, kesmeyecek veya elimden gelip gücümün yetti¤ince de bafl-

kalar›na yapt›rmayacak, yapmalar›na engel olacak, yapmalar›na göz yum-

mayaca¤›m ki, bu hareketli ve hareketsiz fleyler üzerinde herhangi bir

kelime, hece, harf, iflaret veya flekil, yahut bunlar›n en küçük izi bi-

le, benim ihmal veya liyakatsizli¤imden dolay› s›rlar›m›z ile

misterlerimizin usulsüz olarak baflkas›n›n okuyup anlama-

s›na, ö¤renmesine, ortaya ç›kmas›na sebep olmas›n.90
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Peki nedir masonlar›n gizlemekte bu kadar hassas olduklar› s›rlar? ‹talya'daki

P2 locas› bu sorunun cevab›n› ortaya ç›karm›flt›r: Topluma bir hay›r kurumu ve ah-

lak okulu gibi gözüken mason localar›nda, gerçekte siyasi ve ekonomik menfaatlere

yönelik pek çok illegal faaliyet yürütülmektedir. 

Ancak bu faaliyetlerin yürütüldü¤ü localar göz önünde de¤ildir. Yani masonlu-

¤un geleneksel gizlili¤ine ilave olarak, bir de "bilinen localar" ve "gizli localar"

fleklinde ikinci bir gizlilik prensibi vard›r. P2, söz konusu gizli localardan bi-

ridir. Bir önceki bölümde inceledi¤imiz gibi, bu loca di¤er mason loca-

lar› gibi yeri ve adresi belli bir binada de¤il, Licio Gelli'nin gözler-

den uzak villas›n›n gizli bir bölümünde yer alm›flt›r. ‹talya'n›n

pek çok ünlü siyasetçi, bürokrat, ifl adam› veya medya

patronunun P2 toplant›lar›na kat›lmas›, bu gizlilik
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sayesinde mümkün olmufltur. Aksi takdirde P2 loca-

s› faaliyetlerini yürütemez, k›sa sürede deflifre olurdu.

‹flte Türkiye'deki P2'lerin s›rr› da burada gizlidir:

Türkiye'deki masonlar›n faaliyetlerinin sadece çok küçük bir k›s-

m› resmi makamlar›n ve kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Masonlar res-

mi olarak bilinen bir kaç ünlü loca merkezine sahiptirler. (‹stanbul Nuru Ziya

Sokak ve Tepebafl›'ndaki localar. ) Oysaki Türkiye'deki masonik yap›lanman›n

beyni, gizli localardad›r.

Bunlar, mason locas› oldu¤u hiçbir flekilde bilinmeyen ve anlafl›lamayan adres-

lerde yer alan özel ve gizli mabedlerdir. Bu gizli localar, ya Büyük Mason Üstadlar›-

n›n müstakil evlerinin yer seviyesinin alt›nda kalan gizli mahzenlerinde veya fabri-

kalar›n›n ve holding binalar›n›n yine gizli olan bodrum katlar›nda yer almaktad›r.

Bu gizli salonlar›n baz›lar›, ayna görüntülü duvarlar›n veya gardrop kapa¤› gibi gö-

züken kap›lar›n ard›nda gizlenmifltir. Son derece lüks ve ihtiflaml› bir flekilde döfle-

nen bu localara giden masonlar, sanki s›radan bir ifl toplant›s›na veya dost meclisine

gider gibi hareket etmekte ve böylece flüphe çekmemektedirler. Toplant›lara kat›lan-

lar aras›nda, Türkiye'nin en üst düzey masonlar› oldu¤u gibi, Tel-Aviv, Chicago ve-

ya Paris locas› gibi yabanc› merkezlerden gelen ve hem uluslararas› masonik karar-

lar› yerli "biraderlerine" aktaran hem de onlarla görüfl al›fl-veriflinde bulunan baz›

yabanc› masonlar da yer almaktad›r. E¤er bu mekanlarda detayl› bir araflt›rma yap›-

l›rsa, örgütün illegal faaliyetlerine, yurtd›fl› ba¤lant›lar›na dair pek çok belge ortaya

ç›kacakt›r. 

Söz konusu gizli localar›n sis perdesini biraz olsun aralayan önemli bir geliflme

ise, bu localarda yap›lan baz› garip ayinlerin medyaya yans›mas› olmufltur. 

Bu ayinler, bundan 6 yüzy›l önce Kilise taraf›ndan yasaklanan "Tap›-

nak fiövalyeleri" tarikat›n›n, günümüz Türkiyesi'nde halen yaflad›-

¤›n› ve 6 yüzy›l önceki sapk›n ritüelleri hala uygulad›klar›n›

göstermektedir. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Tap›nakç›lar›n Gizli Ayinleri Ekranda:
Mason Locas› Çekimleri

1997 y›l› masonlar aç›s›ndan zor bir dönemdi. ‹lk defa mason mabetlerinde giz-

li çekimler gerçeklefltirildi ve bu görüntüler Kanal 7 Televizyonu'nda günlerce yay›n-

land›. ‹ki ayr› locada çekilmifl olan gizli kamera görüntüleri hem Türk halk›n›, hem

de yüksek derecelere ulaflmam›fl masonlar› flok etti. Bu gizli kamera görüntülerinin

birisinde, yaln›zca 33. dereceden masonlar›n kat›labildi¤i "fleytana tapma ayini"

icra edilmekteydi. Ayini yöneten Büyük Üstad, locan›n ortas›nda kesilen bir

keçinin kan›n› içiyor ve ‹branice baz› dualar okuyarak fleytana tapma

ayinini sonuçland›r›yordu. Di¤er görüntülerde ise masonlu¤u ka-

bul edilen iki yeni kiflinin gö¤süne, masonik ritüellere göre k›-

l›çlar dayan›yor, bunlar aç›kça ölümle tehdit ediliyordu.

Ayn› locada kaydedilmifl di¤er bir görüntüde ise ma-
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sonlar taraf›ndan sürekli olarak inkar edilen maso-

nik nikah töreni vard›. 

Masonlarla ilgili gizli kamera görüntülerinin yay›nlan-

mas› ile birlikte masonluk, gündemin en üst s›ralar›na yükseldi.

Konunun üzerine giden di¤er baz› gazete ve dergiler önemli yorum-

larda bulundular. Afla¤›da bu yorum-

lar›n baz›lar›n› aktar›yoruz:

7 Ocak 1997 Pazartesi... Kanal 7 Haber Sa-

ati'ne bak›yoruz. Günün önemli olaylar› s›-

ralan›yor ve günün bombas› patl›yor: 'Tür-

kiye'deki 33. dereceden masonlar›n ayin

törenlerinden ilginç görüntüler.' ...Mason-

lar›n ne olduklar›, kime hizmet ettikleri, ne

tür faaliyet gösterdikleri biliniyor. Fakat

çok gizli çal›flma metodu uygulad›klar›

için teflhir edilemiyorlard›. ... Masonlar

gün ›fl›¤›na ç›kt›. Üst düzey bürokratlar ve

seçkinlerin girebildi¤i mason localar›n›n

ayinlerini izlerken dehflete düfltük. fiey-

tana tapanlar›n dinledi¤i müzik, bafltan

afla¤› beyaz giysiler, k›l›çlar, alt› köfleli

y›ld›z ve kesilen keçi. Kesilen keçinin ka-

n›n›n bir tasa doldurulmas›, kafas›n›n bir

çubu¤a geçirilerek yak›lmas› ve bafl maso-

nun ‹branice dualar›. Bütün bu garip sah-

neler Türkiye'nin göbe¤inde ve ‹stanbul'da

yafland›. Törene kat›lanlara ettirilen yemin-

ler ve kullan›lan kelimeler içinden ç›k›la-

mayacak cinsten... 'Yüce Kadofl fiöval-

yeleri, verdi¤in sözü yerine getirmezsen, kalbin, vücudun vahfli atlar

taraf›ndan parçalans›n. Bedenin kül haline gelsin. Bu küller dört

taraftan esen rüzgarlarla da¤›ls›n..."

Ellerine geçen, rahatl›kla "Dünyada ilk defa gerçekle-

flen bir gazetecilik olay›" diyebilecekleri gizli

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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kamerayla çekilmifl bir filmi, cuma gününden bu

yana ekranlara tafl›yan Kanal 7 yönetimi bafllar›na ge-

leni anlamakta zorlan›yor. Nas›l zorlanmas›n; bir mason

locas›nda gizlice çekilmifl, üç aday›n örgüte girifliyle ilgili tören

ve bir baflka mason nikah töreni, medyada hiç ilgi görmedi. Ne bir

baflka kanal çekimden görüntüler yay›nlad›, ne de bir gazete ve dergi,

konuyu sütunlar›na tafl›d›. Tam bir sessizlik. Halbuki dini nikah›n tart›fl›l-

d›¤› bir ortamda mason nikah› ilgi çekmeliydi. Asl›nda sessizli¤in sebebi Kanal

7'nin gizli çekimlerinde de anlafl›l›yor. Mason örgütüne girerken adeta dini bir ritüel

yafl›yorlar. Gizli kameran›n giremedi¤i bir düflünce odas›nda bir süre tutuluyor, son-

ra e¤ilmeye zorlanarak bir ç›tan›n alt›ndan geçiyorlar. ‹çeride gözleri ba¤l›yken, elle-

riyle yoklamalar› istenen bir k›l›ç gö¤süne dayan›yor. "Burada ö¤rendiklerini d›flar›-

da aç›klarsan sonucuna katlan›rs›n" mesaj› bir kez daha sözlü olarak aktar›l›yor. Göz-

lerini açar açmaz gördükleri 'biraderler' her hareket ve konuflmalar›ndan önce elleri-

ni bo¤azlar›na götürerek kesme iflareti yapan insanlar. 91

Kanal 7 kaç gündür masonluk ile ilgili görüntüler yay›nl›yor. Dünya tarihinde ilk de-

fa gerçekleflen bir gazetecilik baflar›s› bu. Bir masonun locaya kabulü gizli kamera ile

elde edilmifl görüntüler arac›l›¤›yla kamuoyuna aktar›l›yor... Medyam›zda, ya da ala-

nen ça¤r› yap›lmas›na ra¤men masonlarda en ufak bir k›p›rdama yok... Yeryüzü-

nün bilinen en eski ve en sürekli tarikat› ile ilgili görüntüler Kanal 7 ekranlar›nda yer

almas›na ra¤men, henüz bir televizyon kanal›, bu görüntülere... ilgi göstermedi... Ka-

nal 7'nin günlerdir aç›klama beklemesine, masonluk ayininden inan›lmaz görüntüle-

ri ekrana getirmesine ra¤men hiç  ses ç›kmamas›nda, tepki verilmemesinde, hele

medyan›n olay› tamamen görmezden gelmesinde, bu dünyan›n içinde var olan et-

kili isimlerin, localar›na karfl› ettikleri sadakat yemininin pay› var m› dersiniz?92

Bu görüntülerin televizyonlarda gösterilmesinin ard›ndan masonluktan daha ön-

ceki y›llarda ayr›lan, ancak kendilerine ayr›ld›klar›na dair hiçbir belge verilmeyen

Mümin K›l›ç ve Önder Aktaç, kameralar›n karfl›s›na geçerek mason localar›nda-

ki kirli ifller hakk›nda önemli aç›klamalarda bulundular. 

Konu TBMM çat›s› alt›nda da gündeme geldi. Tokat Milletvekili

Ahmet Fevzi ‹nceöz, mason localar› konusunda ‹çiflleri Bakanl›-

¤›'na soru önergesi verdi. Önergede, televizyonlara yans›yan

görüntülere dayan›larak flu yorum yap›l›yordu:

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Görüldü¤ü gibi, Büyük Mason Mahfili Derne¤i

ad› alt›nda faaliyet gösteren mason derne¤i, devleti-

mizin güvenli¤ini ve milli menfaatlerimizi tehdit eden,

insanlar›n aç›kça tehdit edildi¤i, emniyet birimlerinin kontrol

ve denetiminden kaçan, içinde yasad›fl› nikahlar›n k›y›ld›¤›, usül-

süz paralar›n toplan›p harcand›¤›, izinsiz silahlar›n bulundu¤u bir

merkez durumundad›r. Gerçek yönetim merkezi yurtd›fl›nda olan, enter-

nasyonal yap›s› olan, milli ç›karlar›m›z ve devlet güvenli¤imiz aç›s›ndan çok

tehlikeli olan bu teflekkülün faaliyetlerinin durdurulmas› gerekmektedir. 

Ancak baflta belirtti¤imiz gibi tüm bu ça¤r›lar yan›ts›z kald›. Masonlar konu

hakk›nda hiçbir aç›klama yapmayarak ve kontrolleri alt›ndaki medyay› konudan

uzak tutarak gündemin de¤iflmesini sa¤lad›lar. Birbirlerine "Kadofl fiövalyesi" (‹nti-

kam fiövalyesi) olarak hitap eden bu günümüz Tap›nakç›lar›, as›rlard›r yapt›klar› gi-

bi yine yeralt›nda kalmaya bafllad›lar.

Mafya ve Tap›nak fiövalyeleri 
Bir ülkedeki masonik faaliyetleri anlamak için kullan›labilecek araflt›rma yön-

temlerinden biri, di¤er ülkelerde ortaya ç›km›fl olan masonik faaliyetlerle k›yas yap-

makt›r. Masonluk enternasyonal bir örgüt oldu¤u ve her ülkede ayn›  sisteme sahip

oldu¤u için, bir ülkede ortaya ç›kan bir "masonik skandal" di¤erleri için de ayd›nla-

t›c› olabilir. 

‹talyan masonlar›n›n mafya ile olan yak›n iliflkileri, söz konusu "ayd›nlat›c›" ger-

çeklerden biridir. P2 mason locas› skandal› ve ard›ndan yap›lan di¤er baz› adli sorufl-

turmalar, ülkedeki mason localar› ile mafyan›n pek çok yönden içiçe oldu¤unu gös-

termifltir. ‹talya'da 1990'l› y›llara damgas›n› vuran ve mafya örgütlenmesinin büyük

ölçüde temizlenmesiyle sonuçlanan ünlü "Temiz Eller Operasyonu" çerçevesin-

de de, masonluk ile mafya aras›ndaki önemli ba¤lant›lar bir kez daha ka-

n›tlanm›flt›r. ‹talya'daki mafya örgütlenmesi hakk›nda soruflturma yü-

rüten ‹talyan Parlamentosu'nun ilgili komisyonu (Commissione

Parlamentare Antimafia) masonluk ile mafya aras›ndaki

iliflkiyi 1993 tarihli bir raporda flöyle aç›klam›flt›r:

Tap›nak fiövalyeleri
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Türkiye'de masonlar, Tel-Aviv, Chicago veya Paris locas› gibi yabanc› merkezlerle
ba¤lant› içindedir ve bu merkezlerden gelen talimatlar› masonlar›n "obediyans" zinciri

içinde uygulamaktad›rlar. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Cosa Nostra (Mafya) ile baz› resmi görevliler ve

özel sektördeki profesyoneller aras›ndaki iliflkile-

rin kuruldu¤u ve yürütüldü¤ü en temel kanal mason-

luktur. Masonluk ba¤›, (mafya ile resmi görevliler aras›ndaki)

iliflkinin daimi ve organik flekilde yürütülmesini sa¤lamaktad›r.

Masonlar›n mafya mensuplar›n› kendi aralar›na, hem de en üst derece-

lere kadar kabul etmeleri, tesadüfi veya istisnai bir durum de¤il, stratejik

bir tercihtir... Masonluk örgütleri, mafyaya kendi güçlerini yaymak için çok

önemli bir araç oluflturmakta  ve her alanda avantajlar ve imtiyazlar elde etmelerini

sa¤lamaktad›r.93

Peki ‹talya ile kültürel, tarihsel ve sosyolojik benzerlikler tafl›yan Türkiye'de aca-

ba durum nedir? Masonluk ile mafya aras›ndaki iliflki, Türkiye için de geçerli midir?

Bu soruya yan›t veren baz› aç›klamalar son y›llarda resmi a¤›zlar taraf›ndan di-

le getirilmifltir. Örne¤in TBMM Susurluk Komisyonu üyelerinden milletvekili Hay-

rettin Dilekcan yapt›klar› araflt›rmalar sonucunda elde ettikleri bilgiler ›fl›¤›nda flu

aç›klamay› yapm›flt›r:

"...‹talya'da P2 locas› vard›. Türkiye'de ‹talya'daki P2 locas› gibi bir olay›n oldu-

¤unu art›k rahatl›kla söyleyebiliriz... Mevcut durumu mafya olarak tabir etmek

olay› küçümsemek olur. P2 locas›n› basit bir mafya olarak de¤erlendiremezsiniz.

Türkiye'de loca hakimiyeti söz konusu. Türkiye'de birileri bir yere gelmek isti-

yorsa bu localarda karar veriliyor. Bu localar› Türkiye aflamad›¤› müddetçe çözme-

miz uzun zaman alacak demektir...  P2 locas›na bakt›¤›m›z zaman Baflbakan› ve ba-

kanlar› belirleyen bir konuma ulaflm›fl... Türkiye'de parti genel baflkanlar›n›n belir-

lenmesi konusunda dahi etkili olmufllar, art›k gerisini siz tahmin edin."94

Ayn› flekilde, Susurluk Komisyonu'nun sözcüsü olan milletvekili Bedri ‹ncetah-

tac› da, yapt›¤› bir aç›klamada "mafya" olarak tan›mlanan örgütlenmenin masonluk-

la olan iliflkisine dikkat çekmifltir:

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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YAN SAYFA:
Masonik hiyerarflinin en tepesini oluflturan 30. derece ve üstündeki Üstad 
masonlar, "Tap›nak fiövalyesi" ünvan›n› kazan›rlar. Bu derecelerin ayr›ca 
kendi içinde baflka dallar› da vard›r. Bunlardan biri, ‹branicede "‹ntikam 

fiövalyesi" anlam›na gelen "Kadofl fiövalyesi" ünvan›d›r. Bu intikam 
düflüncesi, Tap›nak fiövalyeleri'nin ve genel olarak masonlu¤un, 

kendilerine düflman olarak gördükleri ya da kendilerini deflifre eden 
kimselere karfl› her türlü yöntemi kullanmalar›n› meflru görür. 



Geçen sene "Gladyo" ad›yla ‹talya'da ortaya ç›-

kan " Derin Devlet" ad›n› verdi¤imiz organizasyon ile

–ki arkas›ndan mason localar› ç›km›flt›r, ‹talya'dakinin-

Türkiye'deki flu anda ad›n› tam olarak koyamad›¤›m›z, ama

sadece yapt›klar›ndan anlad›¤›m›z ve varl›¤›ndan haberdar oldu-

¤umuz organizasyon aras›nda çok büyük benzerlik oldu¤unu biliyo-

ruz..."95

K›sacas›, Türkiye'deki yolsuzluk olaylar›n›n üzerine giden milletvekileri, bu

karmafl›k olaylar›n ard›ndan mason localar›n›n bulundu¤una dair güçlü kan›tlar el-

de etmifl ve bunu ifade etmifl durumdad›rlar.

Gerçekten de Türkiye'deki yolsuzluklar›n, haks›zl›klar›n, masum insanlara kar-

fl› yap›lan bask›lar›n ard›nda ça¤dafl Tap›nak fiövalyelerinin, yani masonlar›n büyük

bir rolü vard›r. Bunlar, ülkemizi kendi siyasi ve ekonomik menfaatlerine göre yönle-

dirmeye çal›flmakta, bunun için her türlü kirli ve karanl›k yöntemi kullanmaktad›r-

lar. Dindarlara, özellikle de masonik felsefeye karfl› ç›karak dini savunanlara karfl›

her türlü bask›, iftira, karalama yöntemini kullanmaktad›rlar. 

Bu nedenle Türkiye'yi seven, Türk Milleti'nin milli ve manevi de¤erlerine ina-

nan, inanç sahibi her insan›n "Tap›nak fiövalyeleri"nin etkisine karfl› tav›r almas› ge-

rekmektedir. Bu din alehytar› menfaat oda¤›na karfl› hem felsefi hem de adli bir mü-

cadele yürütülmeli, bu oda¤›n k›flk›rtmalar›na karfl› da çok uyan›k olunmal›d›r.

‹nan›yoruz ki bu fikri mücadele baflar›ya ulaflacak ve Türkiye, milli ve manevi

de¤erlerine ba¤l›, ça¤dafl ve güçlü bir devlet olarak önümüzdeki 21. yüzy›la damga-

s›n› vuracakt›r. 

Tap›nak fiövalyeleri
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Tap›nak fiövalyeleri Kudüs'te (yan sayfa).
Hz. Süleyman'›n Saray›n›n ilk infla edildi¤i dönemlerdeki Kudüs 

flehrini gösteren bir maket (altta).
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Hz. Süleyman'›n Saray›n›n inflas›n› resmeden bir gravür (yan sayfa).
Tap›nak fiövalyeleri yüzy›llar sonra bu saray›n kal›nt›lar› üzerine

yerlefltiler. Altta, inflaat ustalar› ve mimarlar Hz. Süleyman'a saray›n plan-
lar›n› sunarken tasvir ediliyor.



Tap›nak fiövalyeleri

Bafllang›çta uhrevi bir misyonla ortaya ç›kan Tap›nak fiövalyeleri, Yahudi topraklar›na yer-
lefltikten sonra zamanla dünya h›rs›na kap›ld›lar. Baz› Yahudilerin alt›n› ve gümüflü y›¤›p
biriktirmeye dayal› gelene¤ini benimseyen Tap›nakç›lar Ortado¤u'da ve Avrupa'da tarihin
ilk büyük haraç ve tefecilik a¤›n› kurdular. Servetleri ve nüfuzlar›yla ne ülkelerin ne de

krallar›n boy ölçüflemedi¤i Tap›nak
fiövalyeleri bugünkü ma-

sonik yap› ve zihniye-
tin de ilk temsilcile-
riydi. Servet ve sefa-
hate düflkünlükleri,
s›n›r tan›maz, karan-

l›k ve çarp›k yaflam
tarzlar› günden güne

daha çok dikkat çekme-
ye bafllad›. Sapk›nl›klar›

ve gizli entrikalar›n›n gide-
rek deflifre olmas› tepkileri de

artt›rd› ve Tap›nakç›lar'›n kaç›n›l-
maz sonlar›n› haz›rlad›.
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Yüzy›llar boyunca pek çok medeniyete ev sahipli¤i yapm›fl ve say›s›z
tarihi olaya tan›k olmufl mübarek belde Kudüs'ten eski bir görünüm.
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D arwinizm, yani evrim teorisi, yaratılıfl gerçe¤ini reddetmek

amacıyla ortaya atılmıfl, ancak baflarılı olamamıfl bilim dıflı bir

safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canlılı¤ın, cansız maddeler-

den tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve can-

lılarda çok açık bir düzen bulundu¤unun bilim tarafından ispat edilmesiyle çürü-

müfltür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmıfl oldu¤u gerçe¤i, bilim ta-

rafından da kanıtlanmıfltır. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çapın-

da yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorum-

lanmasına, bilim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara

dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin bilim tari-

hindeki en büyük yanılgı oldu¤u, son 20-30 yıldır bilim dünyasında giderek daha

yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yapılan arafltırmalar,

Darwinist iddiaların tamamen yanlıfl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok

bilim adamı tarafından dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pa-

leontoloji gibi farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçer-

sizli¤ini görmekte, canlıların kökenini artık yarat›l›fl gerçe¤iyle açıklamaktadırlar.

Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yaratmıfl oldu¤u gerçe¤i, bilim tarafından da

kanıtlanmıfltır

Evrim teorisinin çöküflünü ve yaratılıflın delillerini di¤er pek çok çalıfl-

mamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam ediyo-

ruz. Ancak konuyu, taflıdı¤ı büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vardır. 
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Darwin'i Yıkan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤re-

ti olmasına karflın, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıl-

dı. Teoriyi bilim dünyasının gündemine sokan en önem-

li geliflme, Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan

Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya

üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattı¤ı

gerçe¤ine karflı çıkıyordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak

bir atadan geliyorlardı ve zaman içinde küçük de¤iflimlerle

farklılaflmıfllardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya da-

yanmıyordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir

"mantık yürütme" idi. Hatta Darwin'in kitabındaki

"Teorinin Zorlukları" bafllıklı uzun bölümde itiraf etti-

¤i gibi, teori pek çok önemli soru karflısında açık veri-

yordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların geliflen bilim ta-

rafından aflılaca¤ını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlen-

direce¤ini umuyordu. Bunu kitabında sık sık belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Dar-

win'in umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bı-

rakmıfltır. 

Darwinizm'in bilim karflısındaki yenilgisi, üç temel bafllıkta incelenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla açıklayamamakta-

dır.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte evrimlefltirici bir

etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel bafllı¤ı ana hatları ile inceleyece¤iz.

Tap›nak fiövalyeleri
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Aflılamayan ‹lk Basamak:
Hayatın Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaflık 3.8 milyar

yıl önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini

iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks can-

lı türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden

bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadı¤ı, teorinin açıklayamadı¤ı sorular-

dandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basama¤ı üze-

rinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıfltır?

Evrim teorisi, yaratılıflı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul etmedi¤i

için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunları

içinde rastlantısal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız

madde tesadüfler sonucunda ortaya canlı bir hücre çıkarmıfl olmalıdır. Ancak bu, bi-

linen en temel biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır.     

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemiflti. Çünkü onun

dönemindeki ilkel bilim anlayıflı, canlıların çok basit bir yapıya sahip olduklarını

varsayıyordu. Ortaça¤'dan beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye göre,

cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık oluflturabileceklerine

inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de bu¤daydan

olufltu¤u yaygın bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıfltı.

Kirli bir paçavranın üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu ka-

rıflımdan farelerin oluflaca¤ı sanılmıfltı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildi¤ine

bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaflılacaktı ki, etlerin üzerin-

deki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip

bıraktıkları gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdı¤ı

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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dönemde ise, bakterilerin cansız maddeden oluflabil-

dikleri inancı, bilim dünyasında yaygın bir kabul görü-

yordu. 

Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından befl yıl sonra,

ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inancı

kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptı¤ı uzun çalıflma ve deneyler sonucunda

vardı¤ı sonucu flöyle özetlemiflti: "Cansız maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddiası

artık kesin olarak tarihe gömülmüfltür."96

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karflı uzun süre direndi-

ler. Ancak geliflen bilim, canlı hücresinin karmaflık yapısını ortaya çıkardıkça, haya-

tın kendili¤inden oluflabilece¤i iddiasının geçersizli¤i daha da açık hale geldi. 

20. Yüzyıldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci,

ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıl-

larda ortaya attı¤ı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadü-

fen meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çalıfltı. Ancak bu

çalıflmalar baflarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin flu itirafı

yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim

teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluflturmakta-

dır."97

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni ko-

nusunu çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çalıfltılar. Bu

deneylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller tara-

fından 1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmos-

ferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazları bir deney düzene¤inde birlefltire-

rek ve bu karıflıma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanı-

lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aflama gibi tanıtılan

bu deneyin geçerli olmadı¤ı ve deneyde kullanılan

Tap›nak fiövalyeleri
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de temsili resmi görülen
ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤inden
oluflabilece¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddi-
alar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllard›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda

yine yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar,
ilkel dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaflam›n

oluflmas› için hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.



atmosferin gerçek dünya koflullarından çok farklı ol-

du¤u, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.98

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de

kullandı¤ı atmosfer ortamının gerçekçi olmadı¤ını itiraf etti.99

Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürü-

tülen tüm evrimci çabalar hep baflarısızlıkla sonuçlandı. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyacı Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 1998 yı-

lında yayınlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdi¤imizde sahip oldu¤u-

muz en büyük çözülmemifl problemle karflı karflıyayız: Hayat yeryüzünde nasıl bafl-

ladı?100

Hayatın Kompleks Yapısı 
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir açmaza girmesi-

nin bafllıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile inanılmaz derece-

de karmaflık yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insano¤lunun

yaptı¤ı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaflıktır. Öyle ki bu-

gün dünyanın en geliflmifl laboratuvarlarında bile cansız mad-

deler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Tap›nak fiövalyeleri

Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n ina-
n›lmaz derecedeki kompleks yap›s›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde-

¤inde yer alan DNA molekülü, bunun bir örne¤idir. DNA, dört ay-
r› molekülün farkl› diziliminden oluflan bir tür bilgi bankas›d›r.

Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin
flifreleri yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde,

ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir ansiklopedi ç›kaca-
¤› hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine
ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf kavram›n›

kesin biçimde geçersiz k›lmaktad›r.
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Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flart-

lar, asla rastlantılarla açıklanamayacak kadar fazladır.

Hücrenin en temel yapı taflı olan proteinlerin rastlantısal ola-

rak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein

için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olasılıklar

pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik

bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir bilgi bankasıdır. ‹nsan

DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤ıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan olu-

flan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤ı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım özelleflmifl

proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile efllenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak

DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤ımlı olduklarından, eflle-

menin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise,

hayatın kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego Cali-

fornia Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisi-

nin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin (RNA ve

DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluflmaları aflırı derecede ihti-

mal dıflıdır. Ama bunların birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir.

Dolayısıyla insan, yaflamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olma-

dı¤ı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.101

Kuflkusuz e¤er hayatın do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız ise, bu durum-

da hayatın do¤aüstü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en

temel amacı yaratılıflı reddetmek olan evrim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmaları
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmaları" olarak öne sürdü¤ü iki kavramın da gerçekte

hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmadı¤ının anlaflılmıfl olma-

sıdır. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen

"do¤al seleksiyon" mekanizmasına ba¤lamıfltı. Bu meka-

nizmaya verdi¤i önem, kitabının isminden de açıkça anlaflılı-

yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam müca-

delesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca¤ı dü-

flüncesine dayanır. Örne¤in yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik

sürüsünde, daha hızlı koflabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sürüsü,

hızlı ve güçlü bireylerden oluflacaktır. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrim-

lefltirmez, onları baflka bir canlı türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolayısıyla do¤al seleksiyon mekanizması hiçbir evrimlefltirici güce sahip de¤il-

dir. Darwin de bu gerçe¤in farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı de¤i-

fliklikler oluflmadı¤ı sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalmıfltı.102

Lamarck'ın Etkisi
Peki bu "faydalı de¤ifliklikler" nasıl oluflabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel

bilim anlayıflı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çalıflmıfltı. Dar-

win'den önce yaflamıfl olan Fransız biyolog Lamarck'a göre, canlılar yaflamları sıra-

sında geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile bi-

riken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örne¤in Lamarck'a göre

zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açların yapraklarını yemek için çaba-

larken nesilden nesile boyunları uzamıfltı. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adlı kitabında, yiye-

cek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinalara dönüfltü¤ünü iddia et-

miflti.103

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzyılda geliflen genetik bilimiyle ke-

sinleflen kalıtım kanunları, kazanılmıfl özelliklerin sonraki nesillere

aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece do¤al seleksiyon

"tek baflına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma

olarak kalmıfl oluyordu.

Tap›nak fiövalyeleri
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Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'ların sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yay-

gın ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, do¤al se-

leksiyonun yanına "faydalı de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonları, yani

canlıların genlerinde radyasyon gibi dıfl etkiler ya da kopyalama hataları so-

nucunda oluflan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koruyan model neo-Darwi-

nizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan mil-

yonlarca canlı türünün, bu canlıların, ku-

lak, göz, akci¤er, kanat gibi sayısız komp-

leks organlarının "mutasyonlara", yani ge-

netik bozukluklara dayalı bir süreç sonu-

cunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama

teoriyi çaresiz bırakan açık bir bilimsel ger-

çek vardır: Mutasyonlar canlıları gelifltir-

mezler, aksine her zaman için canlılara za-

rar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok

kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül

üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki

ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve

en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel bir geliflme mey-

dana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizma-

da meydana gelebilecek rastlantısal bir de¤iflim, ya etkisiz olacaktır ya da za-

rarlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini ge-

lifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihti-

malle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona yı-

kım getirir.104

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bil-

giyi gelifltiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi.
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Tüm mutasyonların zararlı oldu¤u görüldü. Anlaflıl-

dı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gös-

terdi¤i mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sa-

kat bırakan genetik olaylardır. (‹nsanlarda mutasyonun en sık gö-

rülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim

mekanizması" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gi-

bi, "tek baflına hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim me-

kanizması" olmadı¤ını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadı¤ına göre de,

evrim denen hayali süreç yaflanmıfl olamaz.

Fosil Kayıtları: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmamıfl oldu¤unun en açık göster-

gesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemifllerdir. Önceden var

olan bir canlı türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün türler bu flekilde orta-

ya çıkmıfllardır. Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman

dilimini kapsamıfl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde sayısız "ara türler"in

oluflmufl ve yaflamıfl olmaları gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, balık özelliklerini taflımalarına ra¤men, bir yandan da bazı

sürüngen özellikleri kazanmıfl olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yaflamıfl olmalı-

dır. Ya da sürüngen özelliklerini taflırken, bir yandan da bazı kufl özellikleri kazan-

mıfl sürüngen-kufllar ortaya çıkmıfl olmalıdır. Bunlar, bir geçifl sürecinde oldukları

için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmiflte yaflamıfl ol-

duklarına inandıkları bu teorik yaratıklara "ara geçifl formu" adını verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiflte yaflamıfllarsa bunların sayı-

larının ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir.

Ve bu ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında

rastlanması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu

flöyle açıklamıfltır:
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E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan sayısız ara-geçifl çeflitleri mutlaka

yaflamıfl olmalıdır... Bunların yaflamıfl olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntı-

ları arasında bulunabilir.105

Darwin'in Yıkılan Umutları
Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hummalı fo-

sil arafltırmaları yapıldı¤ı halde bu ara geçifl formlarına rastlanamamıfltır. Yapılan ka-

zılarda ve arafltırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin

aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya

çıktıklarını göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olmasına

karflın bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi¤imizde,

türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçek-

le karflılaflırız; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryü-

zünde oluflan gruplar görürüz.106

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında
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hiçbir geçifl formu olmadan eksiksiz biçimleriyle ani-

den ortaya çıkmaktadırlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin

tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıldıklarını göste-

ren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendisinden

evrimleflti¤i hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya

çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmıfl olmasıdır. Bu gerçek, ünlü

evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılıfl ve evrim, yaflayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki

açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçim-

de ortaya çıkmıfllardır ya da böyle olmamıfltır. E¤er böyle olmadıysa, bir de¤iflim sü-

reci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleflerek mey-

dana gelmifl olmalıdırlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çık-

mıfllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmıfl olmaları gerekir.107

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çık-

tıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sandı¤ının aksine, evrim

de¤il yaratılıfltır.

‹nsanın Evrimi Masalı
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, insanın kökeni

konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan modern insanın maymun-

su birtakım yaratıklardan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon yıl önce baflladı¤ı varsayı-

lan bu süreçte, modern insan ile ataları arasında bazı "ara form"ların yafladı¤ı iddia

edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus

4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney

maymunu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler.

Bu canlılar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türün-

den baflka bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve
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Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dün-

yaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üze-

rinde yaptıkları çok genifl kapsamlı çalıflmalar, bu canlıların

sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklarını ve in-

sanlarla hiçbir benzerlik taflımadıklarını göstermifltir.108

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani insan

olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canlılar, Australopithecus-

lar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait fosilleri ardı ardına di-

zerek hayali bir evrim fleması olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu

farklı sınıfların arasında evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamamıfltır. Evrim te-

orisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sa-

piens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 109

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens" sıra-

lamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atası

oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son

bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erec-

tus'un dünyanın farklı bölgelerinde aynı dö-

nemlerde yafladıklarını göstermekte-

dir.110

Dahası Homo erectus sınıflama-

sına ait insanların bir bölümü çok
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modern zamanlara kadar yaflamıfllar, Homo sapiens

neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile

aynı ortamda yan yana bulunmufllardır.111

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddi-

asının geçersizli¤ini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi

paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına

karflın, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu çıkmazı flöyle açıklar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgisi

varsa, o halde bizim soy a¤acımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri di¤erinden gel-

mifl olamaz. Dahası, biri di¤eriyle karflılafltırıldı¤ında evrimsel bir geliflme trendi

göstermemektedirler.112

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım "yarı may-

mun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda yoluyla ayakta tutul-

maya çalıflılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masal-

dan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15

yıl arafltırma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly

Zuckerman, bir evrimci olmasına ra¤men, ortada maymunsu canlılardan insana

uzanan gerçek bir soy a¤acı olmadı¤ı sonucuna varmıfltır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıfltır. Bilimsel olarak kabul etti¤i

bilgi dallarından, bilim dıflı olarak kabul etti¤i bilgi dallarına kadar bir yelpaze olufl-

turmufltur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere daya-

nan- bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, son-

ra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dıflı" sayılan kısımda

ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum ötesi algılama" kavramları ve

bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle açıklar:

Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu

alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorum-

lanmasına- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için her-

fleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlik-

le inanan bu kimselerin çeliflkili bazı yargıları aynı anda

kabul etmeleri bile mümkündür.113
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‹flte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü

körüne inanan birtakım insanların buldukları bazı fosil-

leri ön yargılı bir biçimde yorumlamalarından ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, isterseniz evrimcile-

rin nasıl saçma bir inanıfla sahip olduklarını bir de çocukların bile anlayabilece¤i ka-

dar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dolayısıyla bu

iddiaya göre cansız ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce hücreyi oluflturmufllar-

dır ve sonrasında aynı atomlar bir flekilde di¤er canlıları ve insanı meydana getirmifl-

lerdir. flimdi düflünelim; canlılı¤ın yapıtaflı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi

elementleri biraraya getirdi¤imizde bir yı¤ın oluflur. Bu atom yı¤ını, hangi ifllemden

geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile getiremedik-

leri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılı¤ın yapısında bulunan fosfor,

azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden bol miktarda koysun-

lar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu karıflımın içinde bulunmasını ge-

rekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karıflımların içine, istedikleri

kadar (do¤al flartlarda oluflumu mümkün olmayan) amino asit, istedikleri kadar da

(bir tekinin bile rastlantısal oluflma ihtimali 10950 olan) protein doldursunlar. Bu karı-

flımlara istedikleri oranda ısı ve nem versinler. Bunları istedikleri geliflmifl cihazlarla

karıfltırsınlar. Varillerin baflına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysun-

lar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle mil-

yarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baflında beklesinler. Bir

canlının oluflması için hangi flartların var olması gerekti¤ine inanı-

lıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa

yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar.

Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri,
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papa¤anları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri,

zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları,

hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zey-

tinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllarını, sülünleri, renk renk

kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini olufltu-

ramazlar. De¤il burada birkaçını saydı¤ımız bu canlı varlıkları, bunların

tek bir hücresini bile elde edemezler. 

Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar. Sonra yeni

bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka kararlar alıp, elektron

mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen pro-

fesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıyla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir safsatadır. Ev-

rimcilerin ortaya attı¤ı iddialar üzerinde biraz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu-

¤u gibi, bu gerçe¤i açıkça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyece¤i bir di¤er konu ise göz ve ku-

laktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısaca cevap ve-

relim. Bir cisimden gelen ıflınlar, gözde retinaya ters olarak düfler. Bu ıflınlar, burada-

ki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka kısmındaki

görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaflır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifl-

lemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra

flimdi düflünelim:

Beyin ıflı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıflık beynin bulun-

du¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ıflı-

¤ın asla ulaflmadı¤ı, belki de hiç karflılaflmadı¤ınız kadar karanlık

bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ıflıklı, pırıl pırıl bir dün-

yayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür
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ki 21. yüzyıl teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamamıfltır.

Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra baflınızı

kaldırın ve çevrenize bakın. flu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü

baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyanın bir numa-

ralı televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekranı dahi veremez. 100

yıldır binlerce mühendis bu netli¤e ulaflmaya çalıflmaktadır. Bunun için fabrika-

lar, dev tesisler kurulmakta, arafltırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar

gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de flu anda elinizde

tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı oldu-

¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir gö-

rüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspek-

tifi izlemektesiniz. 
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Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu

TV yapmaya, gözün görme kalitesine ulaflmaya çalıfl-

maktadırlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabil-

diler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün

de¤il, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön ta-

raf ise ka¤ıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net

ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görün-

tü kaybı meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizmanın tesadüfen

olufltu¤unu iddia etmektedirler. flimdi biri size, odanızda duran televizyon tesadüf-

ler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana

getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamadı¤ını fluursuz

atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet tesadüfen olu-

flamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadüfen oluflamayaca¤ı çok

açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir. Dıfl kulak, çevredeki sesleri kulak kep-

çesi vasıtasıyla toplayıp orta kula¤a iletir; orta kulak aldı¤ı ses titreflimlerini güçlen-

direrek iç kula¤a aktarır; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltüre-

rek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma

merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıflık gibi sese de kapalıdır,

ses geçirmez. Dolayısıyla dıflarısı ne kadar gürültülü de olsa beynin içi tamamen ses-

sizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir

orkestranın senfonilerini dinlersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyar-

sınız. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada

keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılıyorsa, ses

için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt cihazları,

müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sistemleri

bu çalıflmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolo-

jide çalıflan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤ın

oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaflılamamıfltır.
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En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli

müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin

bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur ve-

ya müzik setini açtı¤ınızda daha müzik bafllamadan bir cızırtı

mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü

olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤ı, hiçbir zaman

müzik setinde oldu¤u gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net

bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldı¤ı günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yaptı¤ı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak

kadar hassas ve baflarılı birer algılayıcı olamamıfltır. 

Ancak görme ve iflitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek

daha vardır.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ıflıl ıflıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuflların cıvıltıla-

rını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar, elektrik sinyali

olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitaplarında bu görüntünün

beyinde nasıl olufltu¤una dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki

en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini

görüntü, ses, koku ve his olarak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları algılayan bir

fluur bulunmaktadır. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakası ve sinir hücrelerine ait

de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu zanneden

Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler.

Çünkü bu fluur, Allah'ın yaratmıfl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü

seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz.

Bunların da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duy-

maz. 
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar,
koklad›¤›m›z çiçekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde his-

setti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n hepsi beynimizde oluflur. Gerçekte ise beynimiz-
de, ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek

fley elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin
oluflturdu¤u bir dünyada yaflar›z. Bu bir görüfl veya varsay›m de¤il, dünyay›

nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r.

Hareket

Düflünme Dokunma

Görme

‹flitme
Koku alma

Tat alma

Konuflma



Bu açık ve ilmi gerçe¤i okuyan her insanın, bey-

nin içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranlık meka-

na tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ıflıklı olarak sı¤dı-

ran yüce Allah'ı düflünüp, O'ndan korkup, O'na sı¤ınması gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla açıkça çeli-

flen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayatın kökeni hakkındaki iddiası

bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalarının hiçbir evrimlefltirici etkisi

yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formların yaflamadıklarını göstermektedir.

Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düflünce olarak bir kenara

atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok

düflünce, bilimin gündeminden çıkarılmıfltır. Ama evrim teorisi ısrarla bilimin gün-

deminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin elefltirilmesini "bilime saldırı"

olarak göstermeye bile çalıflmaktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisinden asla vazge-

çilemeyecek dogmatik bir inanıfl olufludur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü kö-

rüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist açıkla-

ma oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetik-

çi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist,

sonra bilim adamı" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl, do¤ru var-

sayılmıfl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan

fley, bilimin yöntemleri ve kuralları de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a pri-

ori' ba¤lılı¤ımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren

arafltırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm

mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir açıklamanın sahne-

ye girmesine izin veremeyiz.114

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye
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ba¤lılık u¤runa yaflatılan bir dogma oldu¤unun açık

ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka hiçbir varlık ol-

madı¤ını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz maddenin,

hayatı yarattı¤ına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün; örne-

¤in kuflların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, a¤açların,

çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkileflimler-

le, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cansız maddenin içinden olufltu¤unu

kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir kabuldür. Ama Darwi-

nistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir açıklamanın sahneye girmemesi" için, bu kabulü

savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar ise, flu açık

gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yaratı-

cının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenle-

yen ve tüm canlıları yaratıp flekillendiren Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür
Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin etkisi altında

kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ını kullanan her insan, bilim ve medeniyetten

uzak toplumların hurafelerini andıran evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia

oldu¤unu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir varilin içine bir-

çok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bunların karıflımından zaman için-

de düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einste-

in, Hubble gibi bilim adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların,

bunun yanı sıra ceylanların, limon a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına inan-

maktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, pofesör-

ler, kültürlü, e¤itimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya

tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerin-

de olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece ak-

lını baflından alan, akıl ve mantıkla düflünmelerine
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imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde

çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir

baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabile-

lerin totemlere, Sebe halkının Günefl'e tapmasından, Hz. ‹bra-

him'in kavminin elleri ile yaptıkları putlara, Hz. Musa'nın kavminin

altından yaptıkları buza¤ıya tapmalarından çok daha vahim ve akıl almaz

bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da iflaret etti¤i bir akılsızlık-

tır. Allah, bazı insanların anlayıfllarının kapanaca¤ını ve gerçekleri görmekten aciz

duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları flöyle-

dir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez;

inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemifltir; gözleri-

nin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla

görmezler, kulakları vardır bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir,

hatta daha afla¤ılıktırlar. ‹flte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)

Allah baflka ayetlerde de bu insanların mucizeler görseler bile inanmayacak ka-

dar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselseler

de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir toplulu-

¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, insanların gerçek-

lerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyünün bozulmaması ise, kelime-

lerle anlatılamayacak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç in-

sanın imkansız senaryolara, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inan-

maları anlaflılabilir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, fluur-

suz ve cansız atomların ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir

organizasyon, disiplin, akıl ve fluur gösterip kusursuz bir sistem-

le iflleyen evreni, canlılık için uygun olan her türlü özelli¤e

sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks
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sistemle donatılmıfl canlıları meydana getirdi¤ine

inanmasının, "büyü"den baflka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu

olan bazı kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini

Hz. Musa ve Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir.

Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlattı¤ında, Firavun Hz. Musa'ya, kendi

"bilgin büyücüleri" ile insanların toplandı¤ı bir yerde karflılaflmasını söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karflılafltı¤ında, büyücülere önce onların marifetlerini sergile-

melerini emreder. Bu olayın anlatıldı¤ı ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini büyüle-

yiverdiler, onları dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmifl

oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -Hz. Musa ve

ona inananlar dıflında- insanların hepsini büyüleyebilmifllerdir. Ancak, onların attık-

larına karflılık Hz. Musa'nın ortaya koydu¤u delil, onların bu büyüsünü, ayetteki ifa-

deyle "uydurduklarını yutmufl" yani etkisiz kılmıfltır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverince) bir

de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. Böy-

lece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı.

Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.

(Araf Suresi, 117-119)

Ayette de bildirildi¤i gibi, daha önce insanları büyüleyerek etkileyen bu kiflilerin

yaptıklarının bir sahtekarlık oldu¤unun anlaflılması ile, söz konusu insanlar küçük

düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son de-

rece saçma iddialara inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, e¤er bu id-

dialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açı¤a çıktı¤ında ve "büyü bo-

zuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na

kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra

gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gele-

cekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:
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Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandı¤ı alanlarda, gelece¤in tarih kitap-

larındaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤ına ikna oldum. Gelecek ku-

flak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini

hayretle karflılayacaktır.115

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar "tesadüfler"in

ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldat-

macası ve en fliddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Bu fliddetli büyü, büyük bir

hızla dünyanın dört bir yanında insanların üzerinden kalkmaya bafllamıfltır. Evrim

aldatmacasının sırrını ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ını hay-

ret ve flaflkınlıkla düflünmektedir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)

213

Geçmifl zamanlarda timsaha tapan insanlar›n inan›fllar› ne derece garip ve ak›l al-
mazsa günümüzde Darwinistlerin inan›fllar› da ayn› derecede ak›l almazd›r. Darwi-
nistler tesadüfleri ve cans›z fluursuz atomlar› yarat›c› güç olarak kabul ederler hat-
ta bu inanca bir dine ba¤lan›r gibi ba¤lan›rlar.



214

1 Encyclopedia Britannica 2001 Deluxe Edi-
tion CD, “Crusade, The Council of Cler-

mont”.
2 World Book Encyclopedia, “Crusades”, Cont-

ributor: Donald E. Queller, Ph.D., Prof. of His-
tory, Univ. of Illinois, Urbana-Champaign, World

Book Inc., 1998.
3 Encyclopedia Britannica 2001 Deluxe Edition CD,

“Crusade, Preparations for the Crusade”.
4 Dr. Tom J. Rees, “The Story of the First Crusade”, 1999,

http://www.brighton73.freeserve.co.uk/firstcrusa-
de/Overview/Overview.htm.

5 Geste Francorum, or the Deeds of the Franks and the Ot-
her Pilgrims to Jerusalem, trans. Rosalind Hill, London,
1962, s. 91.

6 Dr. E.L. Skip Knox, “Fall of Jerusalem”, 2001, http://cru-
sades.boisestate.edu/1st/28.htm.

7 August C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eye-
Witnesses and Participants, Pinceton & London, 1921, s.
261.

8 Desmond Seward, The Monks of War, Penguin Books,
London, 1972.

9 August C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eye-
Witnesses and Participants, Pinceton & London, 1921, s.
262.

10 Albert Pike, Morals and Dogma, The Roberts Publishing
Co., Washington, 1871.

11 Christopher Knight, Robert Lomas, The Hiram Key, Ar-
row Books, 1997, s. 37.

12 G. Delafore, The Templar Tradition in the Age of Aquari-
us; Christopher Knight, Robert Lomas, The Hiram Key,
s. 37.

13 C. Wilson, The Excavation of Jerusalem, Christopher
Knight, Robert Lomas, The Hiram Key, s. 38.

14 Alan Butler, Stephen Dafoe, The Templar Continuum,
Templar Books, Belleville-Ontario, 1999, s. 70.

15 Finke, Papsttum und Untergang des Tempelordens;
Henry D. Funk, “The Trial Of The Knights Templar”,
The Builder, 1916.

16 Teoman B›y›ko¤lu, “Tampliyeler ve Hürmasonlar”, Mi-
mar Sinan, 1997, Say› 106.

17 Alan Butler, Stephen Dafoe, The Templar Continuum,
Templar Books, Belleville-Ontario, 1999, s. 55.

18 Alan Butler, Stephen Dafoe, The Templar Continuum,
Templar Books, Belleville-Ontario, 1999, s. 55.

19 Alan Butler, Stephen Dafoe, The Templar Continuum,
Templar Books, Belleville-Ontario, 1999, s. 9.

20 Gmelin, Die Tempelherren; Henry D. Funk, “The
Trial Of The Knights Templar”, The Builder,

1916.
21 John J. Robinson, Born in Blood: The Lost

Secrets of Freemasonry, New York, M.
Evans & Company, 1989.

22 Ian Wilson, The Shroud of Turin - The
Burial Cloth of Jesus Christ?.

23 Teoman B›y›ko¤lu, “Tampliyeler ve
Hürmasonlar”, Mimar Sinan,

1997, Say› 106.
24 Alan Butler, Stephen Dafoe, The Templar

Continuum, Templar Books, Belleville-On-
tario, 1999, s. 70.

25 Alan Butler, Stephen Dafoe, The Templar
Continuum, Templar Books, Belleville-Ontario,
1999, s. 73.

26 Langlois, in Deux Mondes, vol. 103; Henry D. Funk,
“The Trial Of The Knights Templar”, The Builder,
1916.

27 Michael Baigent, Richard Leigh, The Temple and the
Lodge, London: Corgi Books, 1990, s. 78-80.

28 Michael Baigent, Richard Leigh, The Temple and the
Lodge, London: Corgi Books, 1990, s. 81.

29 Louis Charpentier, The Mysteries of Chartres Cathedral. 
30 Michael Baigent, Richard Leigh, The Temple and the

Lodge, London: Corgi Books, 1990, s. 65.
31 Ferris, The Financial Relations of the Knights Templars

to the English Crown, s. 10.
32 Michael Baigent, Richard Leigh, The Temple and the

Lodge, London: Corgi Books, 1990, s. 69.
33 Henry D. Funk, “The Trial Of The Knights Templar”,

The Builder, 1916.
34 M. Encarta Encyclopedia 2001 Deluxe Edition CD, “Phi-

lip IV (of France)”
35 The Warriors and the Bankers, Alan Butler, Stephen Da-

foe, bl.10, s.84
36 Hikmet Murat, “Türkiye’de Masonlu¤un Kuruluflu”, Mi-

mar Sinan, y›l 4 (1974), say› 14, s. 25
37 Mirabeau, Histoire de la Monarchie Prussienne, V. 76.
38 Lecouteulx, de Canteleu, Les Sectes et Sociétés Secrètes,

s. 97
39 Eustace Mullins, The World Order: Our Secret Rulers, s. 5
40 Lewis Spence, The Encyclopedia of the Occult, s. 223
41 Michael Howard, The Occult Conspiracy, s. 63
42 Michael Howard, The Occult Conspiracy: The Secret His-

tory of Mystics, Templars, Masons and Occult Societies,
1.b., London: Rider, 1989, s. 64

43 Umberto Eco, Foucault Sarkac›, s. 403
44 Michael Howard, The Occult Conspiracy, s. 66
45 Ibid., s. 67
46 Ibid., s. 68
47 Ibid., s. 69. 
48 William T. Still, New World Order 
49 Ibid., s. 69. 
50 Ibid., s. 70
51 Luigi DiFonzo, St. Peter’s Banker, Franklin Watts

Ltd.,1983
52 Luigi DiFonzo, St. Peter’s Banker, Franklin Watts

Ltd.,1983
53 Luigi DiFonzo, St. Peter’s Banker, Franklin

Watts Ltd.,1983
54 Panorama, 3 Ocak 1993
55 U¤ur Mumcu, Papa Mafya A¤ca, 4.b.,

‹stanbul: Tekin Yay›nevi, 1987, s. 246
56 Victor Ostrovsky, The Other Side of

Deception: A Rogue Agent Exposes

Notlar



215

the Mossad’s Secret Agenda,
New York: Harper Collins Publis-

hers, 1994, s. 226

57 Martin Short, Inside the Brotherhood:

Further Secrets of the Freemasons, Lon-

don: Grafton Books, 1989, ss. 116-118

58 Werner Raith, Yeni Mafya Karteli ad›yla Türk-

çe’ye çevrilen kitab›nda (‹stanbul: Sarmal Ya-

y›nevi, 1995), Berlusconi’nin bir P2 üyesi oldu-

¤unu, hatta 1994’de politikaya at›ld›¤›nda bira-

derlerinden büyük destek gördü¤ünü yazm›flt›r.

59 Mimar Sinan Dergisi, Say› 15 s. 105-106

60 Mimar Sinan Dergisi, say› 5, s. 94

61 Tanzimat Edebiyat›na Frans›z Edebiyat› Tesiri, (Cevdet

Perin) kitab›ndaki orjinal metninden

62 Mimar Sinan Dergisi, Say› 60 s. 9 Reflat Atabek

63 Buxton, Turkey in Revolution, Londra 1909, Mustafa

Yalç›n, Jön Türklerin Serüveni, ‹lke Yay›nlar›, 1994, ‹stan-

bul, s.123

64 ‹lhami Soysal, Dünyada ve Türkiye’de Masonluk ve Ma-

sonlar, Der Yay›nlar›, ‹stanbul, 1980, 3. bask›, s.235-236

65 Kemalettin Apak, Türkiyede’ki Masonluk Tarihi, s.34-35

66 fiükrü Hanio¤lu, Dr. Abdullah Cevdet ve Dönemi, s.21

67 Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c.2,

sf.368

68 Tevhid-i Efkar Gazetesi, 21 Nisan 1922

69 Abdullah Cevdet, Akl› Selim, 

70 15 Kas›m 1983, Yeni Nesil

71 Doç. Dr. An›l Çeçen, Halkevleri, s.115

72 Behçet Kemal Ça¤lar, 1935 Halkevleri, s.1

73 Kemalettin Apak, Türkiye’de Masonluk Tarihi

74 Köy Enstitüleri, Mehmet Baflaran, s.32

75 Tercüman, 23  Nisan 1960

76 Havadis, 23 Temmuz 1960

77 Mason Dergisi, Ocak 1995, sy.93, sf.30

78 Ülkü Müht. Mahfili 1952-1953, seneleri çal›flma Rehb.

Rap., Süha Selçuk Bas›mevi

79 Büyük Üstad Haydar Ali Kermen Hat›ras› Broflürü, Bir-

lik Tek:. Muh:. Mahfili Yay›n›, No.1, sf.10

80 Bilgi Locas› Neflriyat›, No.1, Kürtüncü Matbaas›, Ankara,

sf.74

81 Beyanat ve Tenvirler, s.77

82 Beyanat ve Tenvirler, s. 21

83 Son fiahitler, s. 272

84 fiualar, s.262

85 Emirda¤ Lahikas›, s.15

86 www.saidnur.com/hayat4.htm

87 Mimar Sinan, Üner Birkan, s: 63, no: 104, y›l: 1997

88 Akasya Dergisi, s.62

89 fiakül Gibi, 3/25, sf.20

90 Ç›rak, 2. Derece Ritüeli, Tanju Koray, sf.32-33

91 Fehmi Koru, Zaman, 18 Ocak 1997

92 fiükrü Kanber, 17 Ocak 1997, Milli Gazete

93 Commissione Parlamentare d’inchiesta sul feno-

meno della mafia e sulle altre asso-
ciazioni criminali similari, Relazione
sui Rapporti tra Mafia e Politica, S. 59,
Roma, 1993

94 Selam gazetesi, Gündem “Susurlukta

ikinci bölüm”, Cevdet K›l›çlar, 30 A¤us-

tos- 5 Eylül 1998

95 Milli gazete, Mustafa Y›lmaz, 24 Eylül 1997

96 Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution

and The Origin of Life, New York: Marcel Dek-

ker, 1977, s. 2

97 Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York,

Dover Publications, 1953 (Reprint), s.196

98 "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and

Life", Bulletin of the American Meteorological Society, c.

63, Kas›m 1982, s. 1328-1330

99 Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status

of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7

100 Jeffrey Bada, Earth, fiubat 1998, s. 40

101 Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth, Scientific

American, c. 271, Ekim 1994, s. 78

102 Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the

First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 189

103 Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the

First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184

104 B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner

Of Truth Trust, 1988.

105 Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the

First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179

106 Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proce-

edings of the British Geological Association, c. 87, 1976,

s. 133

107 Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Panthe-

on Books, 1983. s. 197

108 Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:

Toplinger Publications, 1970, s. 75-94; Charles E. Oxnard,

"The Place of Australopithecines in Human Evolution:

Grounds for Doubt", Nature, c. 258, s. 389

109 J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scien-

tific American, Aral›k 1992

110 Alan Walker, Science, c. 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso,

Physical Antropology, 1. bask›, New York: J. B. Lipincott

Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3,

Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272

111 Time, Kas›m 1996

112 S. J. Gould, Natural History, c. 85, 1976, s. 30

113 Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York:

Toplinger Publications, 1970, s. 19

114 Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World",

The New York Review of Books, 9 Ocak 1997, s. 28

115 Malcolm Muggeridge, The End of Christendom,

Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s.43



216

Dediler ki: "Sen Yücesin, 
bize ö¤retti¤inden baflka 

bizim hiçbir bilgimiz yok. 
Gerçekten Sen, herfleyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olans›n." 
(Bakara Suresi, 32)


